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Cdactueel

,,We hebben in de Raad van Aalsmeer 
een goed debat gehad over het  
Bestuursakkoord dat de VNG (Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten) heeft 
afgesloten met minister Donner. Met 
overheidsbeleid akkoord gaan op basis 
van ‘Ja, mits’ of op basis van ‘Nee, tenzij’, 
daarin schuilt een wereld van verschil. 
Ook in de Raad. 

Het kabinet kort voorzichtig, maar 
vastbesloten op de bijstandsuitkerin-
gen. Ook op de Wajongregeling – die 
uitkeringen verzorgt voor (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikte jonggehandicap-
ten - wordt flink beknibbeld. Wajongers 
moeten zo sterker gestimuleerd wor-
den om terug te keren naar de arbeids-
markt. Een uitstekend voornemen, maar 
de praktijk is weerbarstig.”

Lees verder op pagina 2

Christen-democratie en bezuinigingen 
in Aalsmeer, daarover gaat het tijdens de 
ledenvergadering van het CDA Aalsmeer 
op 15 juni. Belangrijk is verder het aan-
treden van nieuwe bestuursleden en het 
vertrek van Jaap Kranenburg en Berend 
Vollmuller. Alle leden én geïnteresseer-
den zijn van harte welkom in het Dorps-
huis van Kudelstaart, vanaf 19.30 tot circa 
22.30 uur. 

Paul Schenderling gastspreker 
,,voor veel burgers is de boodschap van 
het Cda niet duidelijk, niet relevant en niet 
bevlogen genoeg. het Cda moet mensen 
opnieuw perspectief bieden door hen 
ondersteuning te geven waar nodig en 
verantwoordelijkheid waar mogelijk.” dat 
stelt Paul schenderling (23) en hij is onze 
speciale gastspreker tijdens de bijeenkomst 
op 15 juni. We zijn er als bestuur erg mee 
verheugd dat Paul schenderling naar kudel-
staart komt!

het is een Cda-talent, lid van de Commissie 
geel, die de christen-democratische uit-
gangspunten hertaalt, voormalig bestuurslid 

van het CdJa en redacteur van ‘de toekomst 
van de christen-democratie in nederland’ 
(evaluatierapport CdJa n.a.v. de verkiezings-
uitslag vorig jaar) en van ‘veerkracht - een 
christen-democratische visie op duurzaam-
heid’, ook van het CdJa.

Bezuinigingen en Aalsmeer
tijdens het intermezzo nemen we afscheid 
van de bestuursleden Jaap kranenburg be-
rend vollmuller kiezen we nieuwe bestuurs-
leden. Christiaan keijzer en annik van berlo 
- van keer (zie verderop in deze Cdactueel) 
hebben zich kandidaat gesteld. na de 
pauze is er een co-presentatie door Cda-
wethouder ad verburg en fractievoorzitter 
Jaap overbeek met als thema aalsmeer en 
de effecten van het beleid op gemeentelijke 
financiën. de vertaling van het overheids-
beleid gaat een grote wissel trekken op de 
gemeentelijke praktijk...

de alv wordt om circa 22.30 uur afgesloten. 
We hopen u op 15 juni te ontmoeten en stel-
len het op prijs, als u uw komst en eventueel 
ook zeer welkome gasten aankondigt (0297-
321538 / hermen@degraafvanderzande.nl of 
0297-322082 / bepheem@gmail.com). 

alv Cda aalsmeer op 15 juni:  

christen-democratie en bezuinigingen...

inhoud

“Ja mits ….” of “nee tenzij ....” 
een semantische discussie?

aalsmeer
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lijke uitgangspunt toch door alle vier de 
partijen in de raad van aalsmeer anders 
werd vertaald. het was goed om te zien 
dat alle partijen zich zorgen maakten 
over de gevolgen van het bestuursak-
koord voor de kwetsbare groepen in 
de WWb, Wajong en de WsW. onder 
invloed van de landelijke politiek wilde 
PaCt (Pvda, groenlinks en d66) de 
gemeenteraad “nee” laten zeggen tegen 
het bestuursakkoord. de vvd sprak haar 
vertrouwen uit in haar vvd staatssecre-
taris de krom en was onverkort voor 
het akkoord. als Cda zagen we wel de 
positieve resultaten van het bestuursak-
koord en was er de zorg dat we de bin-
nengehaalde punten zouden verliezen 
als we mee zouden gaan met de linkse 
campagne tegen het akkoord. Wij zijn er 
als Cda-fractie van overtuigd dat de in-
voering van de Wet Werken naar vermo-
gen de gemeente aalsmeer € 300.000,-- 
per jaar structureel gaat kosten. geld 
dat we elders moeten zien te vinden in 
onze begroting die toch al onder druk 
staat. Wij wilden graag “ja” zeggen tegen 
het bestuursakkoord, maar dan moest 
er wel een toezegging komen dat er na 
evaluatie extra financiën komen van het 
rijk. het werd derhalve een “Ja, mits ….”. 
PaCt en ab kopieerden onze motie en 
wijzigden “Ja, mits” in “nee, tenzij”. hun 
motie werd verworpen en onze motie 
“Ja, tenzij ….” werd aangenomen. 

als Cda zijn wij de mening toegedaan 
dat we moeten kijken naar wat mensen 
nog wel kunnen en ze een kans geven 
op de arbeidsmarkt, rekening hou-
dend met hun beperking. Werkgevers 
kunnen een compensatie krijgen voor 
de verminderde inzetbaarheid van de 
Wajongers. daarnaast wil het kabinet 
120 miljoen bezuinigen op de sociale 
werkvoorziening. de uitvoering van 
deze bezuinigingen wordt gecentra-
liseerd naar de gemeenten, zij zijn de 
“eerste overheid” en staan het dichtst bij 
de burger en kunnen deze decentralisa-
tie het beste en efficiënter (lees goed-
koper) uitvoeren. de Wet Werken naar 
vermogen is hiervan het resultaat en 
staatssecretaris de krom (vvd) heeft de 
eerste contouren van deze wet onlangs 
gepresenteerd. de gemeente krijgt er 
nieuwe taken bij, maar hen wordt het 
gereedschap in de vorm van de finan-
ciën ontnomen. Want als klap op de 
vuurpijl wordt er nog eens 190 miljoen 
gekort op de reïntegratiebudgetten, 
geld waarmee de gemeenten mensen 
kunnen helpen om de arbeidsmarkt op 
te komen. 

Zwakken beschermen
in ons aalsmeerse coalitie-akkoord heb-
ben we opgenomen dat we de zwakken 
in de samenleving willen beschermen. 
toch bleek in de discussie over het be-
stuursakkoord dat dit gemeenschappe-

(vervolg) “Ja mits ….” of “nee tenzij ....” een semantische discussie?

het College werd opgeroepen in de 
geest van de discussie en van de motie 
te stemmen op het vng-congres. 

het lijkt op semantiek, maar het gaat 
om de vraag of je het resultaat van de 
onderhandelingen die tot het bestuurs-
akkoord hebben geleid waardevol vindt 
of niet. Wij willen best de herstructure-
ring van het sociale domein ter hand 
nemen, maar dan wel met voldoende 
financiële middelen. er valt winst te 
behalen als het proces om mensen weer 
aan het werk te krijgen wordt gestroom-
lijnd. dat vraagt juist om investeringen 
in betere begeleiding en om meer ver-
plichte banen voor mensen met een be-
perking. dat kost geld, maar dat verdien 
je terug als deze mensen daadwerkelijk 
aan een baan worden geholpen. en dan 
past het niet om mensen met een uit-
kering als profiteurs weg te zetten. dat 
is rechtspopulistische retoriek. We gaan 
dan ook geen tegenprestatie van hen 
eisen, maar we gaan hen deelgenoot 
maken aan de samenleving door werk, 
door scholing, door vrijwilligerswerk 
zodat zij uit hun isolement gehaald 
worden en weer eigenwaarde krijgen. 
dat is de invulling van “een schild voor 
de zwakken” die het Cda waardig is.

Jaap Overbeek
fractievoorzitter

doen om weer de grootste te worden, 
zo slecht gaat het eigenlijk niet met het 
Cda!

de volgende ochtend bekijk ik de 
nieuwste peiling van maurice de hond, 
het Cda staat op 13 zetels…Weg goed 
gevoel, we weten weer waar we staan. 
toch weet ik zeker dat we hier niet 
lang zullen staan. Juist door de inzet 
van al onze leden en door het actief 
meedenken over het herstel van de 
partij, komen we er weer bovenop. in 
aalsmeer hopen we over drie jaar ‘ge-
woon’ weer de grootste te worden. om 
dit te bewerkstelligen moet er echter 
wel het nodige gebeuren. het CdJa 

Twee weken geleden was een grote 
Aalsmeerse delegatie aanwezig op de 
ledenvergadering van het CDA Noord-
Holland. Tijdens deze bijeenkomst 
sprak de nieuwe voorzitter van het 
CDA, Ruth Peetoom de leden toe in 
een inspirerend betoog, al zeg ik het 
zelf. 

na avonden als deze ben ik altijd bijzon-
der trots lid te zijn van onze mooie partij. 
enthousiaste leden die op een doorde-
weekse avond in grote getale op komen 
draven om met elkaar in debat te gaan 
over hun partij. dit geeft een bijzonder 
goed gevoel, al die mensen die hun vrije 
tijd in de partij steken en er alles aan 

Peilingen die motiveren
aalsmeer/uithoorn is gevraagd mee te 
denken over de positie van het Cda en 
hoe we deze positie kunnen versterken. 
afgelopen vrijdag hebben we hierover 
als CdJa een goed debat gevoerd en 
de komende tijd zullen we als jongeren 
een stuk schrijven over onze visie op de 
lokale Cda afdelingen. hopelijk kan dit 
bijdragen aan de inhoudelijke discussie 
over onze partij, want zeg nou zelf: 13 
zetels? ik dacht het niet!

Robbert-Jan van Duijn 
CdJa aalsmeer/uithoorn
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ren anna (6j) en max (3j) en een neder-
landse echtgenoot marcel. Wij wonen 
in nieuw-oosteinde. ik werk als be-
leidsadviseur onderwijs aan de bèta-
faculteit van de universiteit utrecht. 
ik ben tot en met mijn 40ste apolitiek 
geweest en ben eerder bij toeval in de 
gemeentepolitiek terecht gekomen 
door een nieuwjaarsreceptie van het 
Cda in de oud-katholieke kerk met 
een recital op het kerkorgel en enkele 
harmonia. via de liefde voor klassieke 
muziek, beland ik na 2 jaar lidmaat-
schap in het bestuur van Cda-aals-
meer (tenminste als ik verkozen word). 
ik heb enkele maanden intensief mee-

of ik geen stukje voor Cdactueel wou 
schrijven, kwam deze week mijn mailbox 
binnen van hermen de graaf. geen spe-
cificaties waarover het moest gaan, niet 
langer dan 200 woorden. Wat dus? laat 
me beginnen bij mezelf. leeftijd 42 jaar, 
belg, moeder én gezegend met 2 kinde-

bestuurskandidaat annik van berlo-van keer 
wil in woelige tijden voor het Cda gaan

Lintje voor bestuurder Berend
Cda-bestuurslid berend voll-
muller en zijn vrouw ans 
vollmuller-van leeuwen zijn 
benoemd tot lid in de orde 
van oranje-nassau voor hun 
activiteiten op het gebied van 
het kerkelijk leven, ouderen-
welzijn, onderwijs en politiek. 
tijdens de jaarlijkse uitreiking 
voor koninginnedag waren zij 
in israël en daarom kregen zij 
de onderscheiding op 19 mei 
opgespeld door burgemeester 
Pieter litjens van aalsmeer. 
Cda-voorzitter hermen de graaf 
(links) bracht hen namens de 
leden welverdiende bloemen.

Hermen de Graaf duo-commis-
sielid Provinciale Staten
aalsmeerder hermen de graaf is 
op 9 mei voor het Cda beëdigd als 
duo-lid van de Commissie mo-
biliteit & Wonen van Provinciale 
staten van noord-holland. het is 
een nieuwe functie: alle partijen 
mogen één duo-commissielid 
benoemen die de fractie onder-
steunt. ,,het is vergelijkbaar met 
fractie-assistent in de gemeente-
raad’’, aldus de graaf.

in Provinciale staten heeft het 
noord-hollandse Cda 5 zetels, de 
graaf stond 11e op de kandidaten-
lijst. hij is onder meer naar voren 
geschoven omdat andere kandida-
ten niet konden en vanwege de rol 
tijdens de verkiezingscampagne. 
,,het is interessant om op deze 
manier politiek te kunnen bedrij-
ven, ook namens aalsmeer’’, aldus 
de graaf, die voorzitter is van de 
plaatselijke afdeling.

Jaarbericht & financiën
geïnteresseerden in de activitei-
ten van het Cda aalsmeer in 2010 
en de financiële situatie, kunnen 
de stukken hierover ter inzage 
opvragen. op de alv op 15 juni 
worden deze stukken toegelicht 
tijdens het huishoudelijke gedeel-
te van 19.30 tot 20.00 uur.

Wekelijkse weblog
Wekelijks op dinsdagavond staat 
een nieuwe weblog van het Cda-
aalsmeer op de site en woensdag 
wordt deze blog toegezonden 
aan de leden waarvan we een 
e-mailadres hebben. Wekelijks 
krijgen deze leden ook een 
nieuwsbrief van het landelijke 
Cda. natuurlijk kunt u het aange-
ven, wanneer u deze e-mailings 
niet meer wenst te ontvangen. 

Wilt u ook iets doen voor het 
CDA?
actief worden in het Cda kan op 
allerlei manieren. overweegt u, 
om iets te gaan doen of wilt u 
zich daar op oriënteren? neem 
contact op met leden van bestuur 
of fractie, zij informeren u graag.

uit het bestuur

gedraaid in de aanloop van de ge-
meentelijke verkiezingen. meedraaien 
in deze Cda -verkiezingscampagne 
was een eye-opener: de organisatie 
draait op hardwerkende vrijwilligers, 
die actief zijn in meerdere vrijwilli-
gersorganisaties of het verenigings-
leven, een groot netwerk hebben en 
daardoor de noden van de –eigen– 
gemeenschap goed kennen waarbij 
ze steeds het christelijk-democratisch 
gedachtegoed voor ogen houden. ik 
zie het als een uitdaging én eer om 
een steentje te mogen bijdragen aan 
het gemeentelijk Cda-bestuur in woe-
lige tijden. 

Annik van Berlo-Van Keer
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bestuurskandidaat Christiaan keijzer wil 
bijdragen aan profilering Cda
,,graag stel ik mij in deze nieuwsbrief 
aan u voor als kandidaat bestuurslid 
van het Cda aalsmeer. mijn naam is 
Christiaan keijzer en in het dagelijks le-
ven ben ik anesthesioloog en opleider 
anesthesiologie in het academisch me-
disch Centrum. mijn hele leven al voel 
ik me zeer maatschappelijk betrokken 
waardoor ik ook altijd zeer actief ben 
geweest in niet direct werk gerelateer-
de zaken zoals vele commissies binnen 
mijn wetenschappelijke vereniging, het 
lidmaatschap van het regionale tucht-
college in amsterdam maar vooral ook 
mijn bestuurslidmaatschap en huidig 
voorzitterschap van het schoolbestuur 
van de katholieke scholen in aalsmeer. 
al heel lang heb ik bewust voor het 
Cda gekozen na het lezen van partij-
programma’s bij verkiezingen waarna 

ik zo’n zes jaar geleden heb besloten 
om ook lid te worden van de partij. 
echt actief ben ik pas binnen de partij 
geworden bij de laatste gemeente-
raadsverkiezingen omdat ik het be-
langrijk vond om met name de situatie 
aangaande de capaciteit op de scholen 
en kinderopvang binnen de partij aan 
te kaarten en vooral samen met de Cda 
leden duidelijk te maken aan de kiezers 
in onze gemeente dat het Cda daar een 
duidelijk en goed plan voor heeft. die 
campagne heb ik ook erg leuk gevon-
den waarbij mij duidelijk is geworden 
dat je kiezers echt kunt overtuigen van 
je plannen voor de toekomst. het is 
natuurlijk belangrijk om er daarna ook 
voor te zorgen daar uitvoering aan te 
geven. een taak die natuurlijk vooral aan 
onze gemeenteraadsleden en wethou-

der is, maar 
met mijn 
toekomstige 
activiteiten 
voor het 
Cda aals-
meer wil ik graag mijn bijdrage blijven 
leveren in discussies hieromtrent en aan 
de verdere profilering van onze partij. 
ik ben getrouwd met angelique keijzer 
die mij ruimhartig steunt in al mijn extra 
werk en daarvoor ook altijd bereid is 
om een handje te helpen en we heb-
ben twee zonen, Casper (10 jaar oud) en 
mathijs (7 jaar oud) en samen wonen we 
in de moerbeistraat in oosteinde.”

Christiaan Keijzer

komen bestuurders dichter bij de burgers?

,,toen ik ruim 5 jaar geleden in de raad 
van aalsmeer kwam en er een stukje 
geschreven moest worden over wat je 
nu werkelijk zou willen veranderen had 
ik er als kop boven staan “bestuur moet 
dichter bij de burgers staan”.

nu 5 jaar later vraag ik me af of dat 
ook werkelijk verbeterd is, nog te vaak 
hoor je “ze luisteren toch niet”of “het is 
toch al beslist”. en juist dat hoorde ik 5 
jaar geleden ook al. is er in mijn optiek 
dan echt iets veranderd? Ja, ik denk 
van wel, er wordt meer geluisterd naar 
de burgers en er worden steeds meer 
informatieavonden gehouden dan 
voorheen. er wordt ook steeds meer 
om de mening van burgers gevraagd, 
wat natuurlijk niet altijd wil zeggen dat 
je als burger altijd je gelijk kunt krijgen.

maar wat mij in vergelijking met 5 jaar 
geleden opvalt, is dat je als je dichter 
bij het vuur zit pas echt een beetje 
inziet waarom sommige zaken lang 

duren en waarom de bestuurders zo 
voorzichtig zijn met besluitvorming. en 
dat het dus ook tijd kost.

de zorgvuldigheid voor allerlei plannen 
en het recht van mensen om ergens niet 
mee eens te zijn is een goed recht, maar 
is soms wel lastig en het eist uiterste 
zorgvuldigheid van bestuurders.

Wat niet wegneemt dat de bestuurders 
continu moeten inzetten op een steeds 
betere communicatie naar burgers, be-
drijven en het maatschappelijk veld.
zo ook voor de komende jaren, waarin 
wellicht veel gaat veranderen in aals-
meer. noem de bezuinigingen die op 
ons afkomen. 

Wat is een taak van de gemeente en wat 
niet? dat moeten we ons, en daar versta 
ik iedere burger van aalsmeer onder, 
steeds afvragen: is schoolzwemmen 
bijvoorbeeld een taak van de gemeente 
of van de ouders? moeilijke keuzes en 

daarom zullen de bestuurders wederom 
de maatschappelijke velden, bedrijven 
en burgers moeten zoeken om met 
elkaar tot een doelstellingen van bezui-
nigingen te komen.

ook de eventuele ambtelijke samen-
werking met amstelveen is een grote 
opgave van de bestuurders om de voors 
en tegens tegen elkaar af te wegen en 
om een goed onderbouwd besluit te 
kunnen nemen. met draagkracht van de 
bevolking en om dat te kunnen verwe-
zenlijken is communicatie en duidelijk-
heid naar iedereen van cruciaal belang.

Wij als fractie van het Cda zullen onze 
verantwoording nemen en keuzes ma-
ken,  maar alleen met medewerking van 
elke burger van aalsmeer.”

Richard Buskermolen
raadslid Cda-aalsmeer 
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spanning over bestuursakkoord, maar politiek 
is niet voor bange mensen
Het bestuursakkoord tussen de ge-
meenten en het rijk roept spanning 
op vanwege de bezuinigingen en 
de vertaling ervan naar onze eigen 
gemeente. Tegelijk geldt ook, dat 
we er onderdelen in herkennen uit 
ons eigen verkiezingsprogramma 
‘Floreer in Aalsmeer’ en dat politiek 
niet voor bange mensen is.

in de gemeenteraden woedt momen-
teel een discussie over het bestuursak-
koord dat is gesloten tussen de vng 
en het rijk in relatie tot de onderkant 
van de arbeidsmarkt. het bestuursak-
koord roept veel emoties op in het 
land, dwars door alle partijen heen. 
zelf beschouw ik 95% van het akkoord 
als prima, zeer goed uitvoerbaar, maar 
de laatste 5% niet, die over de sociale 
Werkvoorziening (sW) gaat.

Bestuursakkoord
Waar gaat het eigenlijk over? in het re-
geerakkoord wordt aangekondigd dat 
er één regeling komt voor de “onder-
kant” van de arbeidsmarkt. deze rege-
ling moet de WWb/WiJ (Wet Werk- en 
bijstand/Wet investering in Jongeren, 
de Wajong (Wet arbeidsongeschikt-
heidsvoorzieining voor Jonggehandi-
capten) en de WsW (Wet sociale Werk-
voorziening) grotendeels vervangen. 
uitgangspunt voor de nieuwe regeling 
wordt dat mensen met een beper-
king zo veel mogelijk naar vermogen 
participeren in de samenleving. We 
kijken naar wat mensen kunnen en wil-
len en ondersteunen hen bij een stap 
naar een zo groot mogelijke zelfstan-
digheid. mensen met een beperking 
worden zo veel mogelijk bij reguliere 
werkgevers aan de slag geholpen, al 
dan niet met loondispensatie.
het landelijke Cda steunt deze 
hervorming, maar realiseert zich dat 

deze gepaard gaat met een aanzien-
lijke bezuiniging. ik zie ook voordelen 
in deze hervomingen, maar maak mij 
wel zorgen of het tempo en het finan-
ciële kader om de sW te hervormen, 
wel haalbaar is. als verantwoordelijke 
wethouder van de sW was ik dan ook 
blij met de discussie in de raad en de 
inbreng van onze Cda-fractie.
begin juni gaan we met het College naar 
het vng (vereniging van nederlandse 
gemeenten) congres. in de discussie 
over het bestuursakkoord zullen we 
daarom alert zijn als het met name over 
dit onderwerp gaat.

“het zijn niet iemands beperkingen die 
de grens van zijn of haar mogelijkheden 
aangeven”. deze uitspraak las ik in het 
rapport van de commissie de vries en 
sluit aan bij onze Cda-visie. ieder mens 
heeft talenten en kwaliteiten en deze 
moeten in onze samenleving zo goed 
mogelijk tot hun recht komen.
 
Collegeprogramma 
dinsdag 31 mei stelden we in het 
college het collegeprogramma en de 
lentenota 2011 vast.
in het collegeprogramma staan onze 
bestuurlijke ambities op hoofdlijnen, 
visie per programma en maatschap-
pelijke effecten. in de lentenota de 
beoogde resultaten en concrete uitwer-
king (inhoudelijk en financieel) met de 
nadruk op innovatie. in het collegepro-
gram wordt de visie van het college op 
de toekomstige rol van de gemeente 
beschreven. daarbij wordt ingegaan op 
de noodzaak en wenselijkheid van een 
nieuw evenwicht tussen overheid en 
samenleving.

tevens wordt stil gestaan bij het per-
spectief dat hierbij is ontwikkeld: inves-
teren in de kracht van de samenleving.

 ons verkiezingsprogrammma “Floreer 
in aalsmeer- uitdagingen en ambities”, 
appelleerde daar al op. “zorg voor 
elkaar” is daarin een apart hoofdstuk: 
,,dit vereist een actieve houding, met 
verantwoordelijkheden voor burgers, 
maatschappelijke instanties, participa-
tieraden en politiek”. 

,,aalsmeer verdient een krachtig be-
stuur” is een ander statement uit ons 
programma 2010-2014. het College 
maakt vol overtuiging de keuze om 
meer te werken vanuit de aalsmeerse 
samenleving. het geloof in de kracht 
van de aalsmeerse samenleving is 
groot vanwege de sociale verbanden, 
die in de samenleving aanwezig zijn. 
het belooft een boeiende discussie te 
worden in de raad. belangrijke keuzes 
zullen er gemaakt moeten worden, een 
belangrijke verschuiving in de rolopvat-
ting van de overheid. de overheid, dus 
de gemeente aalsmeer, zal de volgende 
beweging gaan maken van “zorgen 
voor” naar “zorgen dat”. Polititek is niet 
voor bange mensen, maar voor mensen 
met een visie en durf.

“daarbij hoort ook dat een politicus 
open moet staan om burgers ruimte te 
geven om toekomst ideëen en wensen 
in te brengen”, zoals ook in ons verkie-
zingsprogramma staat. “het Cda meent 
dat de burger een centrale positite 
verdient in het gemeentelijk beleid”.
ik ga graag met u het gesprek aan over 
de toekomst van onze aalsmeerse 
samenleving.

Ad Verburg
wethouder Cda aalsmeer
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van de andere k ant bekeken: PrinCiPes bovena an oF nie t?

‘Van mening verschillen mag’, zei voorzitter 
Ruth Peetoom tijdens haar uiteenzetting over 
de vernieuwing waaraan het CDA nu werkt. Ik 
denk dat we in dit proces misschien zelfs af en 
toe van mening móeten verschillen om de koers 
van het CDA helder te krijgen.

Peetoom gaf de uiteenzetting tijdens een bijeen-
komst, die het Cda noord-holland organiseerde 
voor alle leden. massaal kwamen ze, met meer dan 
honderd man, uit de hele provincie. ik ben wel 
eens kritisch geweest over het trage tempo van 
het provinciaal bestuur bij het vormgeven van de 
vernieuwing. nu is een compliment op z’n plaats: 
noord-holland is als een van de eerste provincies 
door Peetoom bezocht. 
We waren er overigens met een stevige delegatie 
van 9 aalsmeerse/kudelstaartse leden, in leeftijd 
variërend van 23 tot 72 en iets meer mannen dan 
vrouwen, dat wel. en namens aalsmeer heb ik ruth 
in noord-holland verwelkomd met witte rozen 
(past goed bij haar rode jurk).

Moet of mag
‘van mening verschillen mag’, zei Peetoom in haar 
speech toen het ging over de cultuur van het Cda. 
ze heeft dat al eerder gezegd, toen zogenaamd 
dissidente kamerleden met een afwijkende mening 
naar buiten kwamen of zogenaamde mastodonten 
via de media hun Cda-partijgenoten de les meen-
den te moeten lezen. ‘maar houd dat intern’, was 
dan haar toevoeging.
als het intern blijft, vind ik dat je af en toe van 
mening moet verschillen om zaken helder te 
krijgen. We hebben het bij het Cda vaak over onze 
uitgangspunten, het beginselprogramma, het 
christendemocratische gedachtegoed. verantwoor-
delijkheid, solidariteit, gerechtigheid zijn voor-
beelden, rentmeesterschap laat ik hier even buiten 
beschouwing. andere politieke partijen gebruiken 
die kernwoorden echter ook en maken er begrip-
pen van.
‘maar woorden maken niet een politieke overtui-
ging, een politieke overtuiging maakt die kern-
woorden’, aldus prof. dr. h.e.s. Woldring. hij is hoog-
leraar politieke filosofie aan de vu in amsterdam 
(en wás lid van het Cda). ik denk dat van mening 
verschillen, met de intentie om dat meningsver-
schil via dialoog te overbruggen, de discussie over 
uitgangspunten verscherpt. dat daarvan het Cda 
sterker wordt. in aalsmeer, in noord-holland, in ne-
derland en in europa. dus omwille van de dialoog, 
moet je van mening willen verschillen.

Tijdpad mag niet lang zijn
het tijdpad, dat Peetoom naar ‘de stip in de 
horizon’ voorspiegelde, kent verschillende 
sporen. naast de culturele omslag in het Cda 
bestaat dit uit de hertaling van het program 
van uitgangspunten, een strategisch beraad 
en de verandering van de partijorganisatie. 
voor de hertaling van de uitgangspunten naar 
‘nieuwe woorden, nieuwe beelden’ is deze 
week de commissie geel benoemd. een níet 
Cda-lid als voorzitter in de persoon van Jaco-
bine geel, ik vind dat een gedurfde optie. op 
29 oktober tijdens het partijcongres worden 
de voorstellen besproken, maar daarvoor or-
ganiseert de partij de nodige bijeenkomsten. 
dan komt ook het ‘strategische beraad’ met 
voorstellen. en de commissie die de partijor-
ganisatie onder de loep neemt, gaat ook aan 
de gang met de CdJa-ideeën over voorverkie-
zingen voor samenstelling van kieslijsten. 
het is een ambitieus programma, waar ruth 
Peetoom leiding aan geeft. over leiderschap 
ging de discussie in noord-holland vooral, en 
over presentatie. Peetoom is duidelijk: eerst 
de inhoud, dan het gezicht. ‘dat moet passen’, 
zei ze. Peetoom is ook overtuigd van de juiste 
keuze voor dat tijdpad. ik denk dat ze gelijk 
heeft, omdat ik ervan overtuigd ben dat het 
Cda voldoende denkkracht heeft. 

Andersom denken
de tijd dringt, dat heb ik Peetoom ook kunnen 
zeggen. Want over drie jaar op z’n laatst heb-
ben we alweer verkiezingen. en als Cda’ers 
gaan we in volgorde van belangrijk uit van: 
- principe;
- programma;
- prestatie;
- presentatie/p.r./promotie;
- persoonlijkheid (lees: leiderschap). 
maar de kiezer, die kiest precies andersom. 

ik wens ons als Cda’ers veel succes bij het 
vinden van de balans in dit keuzeproces. die 
balans gaan wij vinden, dat evenwicht gaan 
wij bieden en die koers die daaruit voort 
vloeit is het beste voor ons. in aalsmeer, in 
noord-holland, in nederland, in europa en als 
wereldburger. 

Hermen de Graaf
voorzitter Cda  
aalsmeer
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volgende Cdactueel verschijnt in 
augustus 2011

www.aalsmeer.cda.nl

het Cdactueel is een initiatief van 
het Cda aalsmeer en verschijnt 
digitaal ééns per twee maanden. via 
deze nieuwsbrief houden we u op 
de hoogte van alle ontwikkelingen 
rondom het Cda aalsmeer.

heeft u vragen of opmerkingen naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief, 
dan kunt u een e-mail sturen naar 
cdactueel@gmail.com. ook kunt u 
zich via dit e-mailadres afmelden 
voor de nieuwsbrief. voor overige 
vragen kunt u terecht op onze 
website  
(www.aalsmeer.cda.nl), hier vindt 
u meer informatie en contactgege-
vens.

Volgende keer in CDActueel
de volgende nieuwsbrief zal in 
augustus 2011 verschijnen en bevat 
o.m. de volgende onderwerpen:
- interviews
- het laatste nieuws en columns

bezoek ook eens  
onze Website: 
 
W W W. a alsmeer .Cda.nl


