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,,Onze vertegenwoordigers in het 
ollege en de gemeenteraad werken 
hard. Dat is bevestigd in de functione-
ringsgesprekken, die we als bestuur 
inmiddels hebben gevoerd. In dezelfde 
periode publiceerde het CDA ‘Een  
betrouwbaar politicus’.

Individuele functioneringsgesprekken 
zijn vertrouwelijk. Maar uit de gesprek-
ken die we als bestuursleden met onze 
politieke vertegenwoordigers hebben 
gehouden, kunnen wel een paar hoofd-
lijnen worden getrokken. Minpunten zijn 
de gebrekkige automatisering, die raads-
leden belemmert, de sterk fluctuerende 
werkbelasting en het te laat aanleveren 
van informatie door de gemeentelijke 
organisatie. Pluspunten zijn er geluk-
kig meer: goede sfeer in de fractie, een 
goede onderlinge samenwerking en de 
wil om te werken aan persoonlijke en 
gezamenlijke ontwikkeling.

Lees verder op pagina 3

De Aalsmeerse vertegenwoordiging 
in de stadsregio heeft geprobeerd de 
tariefstijging van 30% in het open-
baar vervoer tegen te houden. Dat 
is helaas niet gelukt... op één stem 
na. Gelukkig wordt ons voorstel om 
differentiatie door te voeren ook 
meegenomen. 

tijdens de vergadering van de regio-
raad van 11 oktober stond het bezui-
nigingsvoorstel voor het openbaar 
vervoer in de stadsregio op de agenda. 
Hierin werd onder meer voorgesteld het 
kilometertarief te verhogen van 10,5 
cent naar 13,5 cent. te verwachten was 
dat met name dit voorstel een heftig 
politiek debat op zou leveren. 
Niet alleen tussen de verschillende 
fracties, maar ook onderling ontston-
den discussies. binnen de stadsregio is 
dan al snel het verschil te zien tussen 
de stad en de regio. zo ook in de cda 
fractie.

als vertegenwoordiger van de gemeen-
te aalsmeer kon ik onmogelijk instem-
men met een prijsverhoging van 30%. 
voor een kudelstaarter betekent dit dat 
een enkeltje naar het centraal station in 
amsterdam maar liefst 90 cent duurder 
gaat worden. Hier komt nog eens bij dat 
alle inkomsten die hieruit voort zullen 
vloeien gebruikt worden voor de con-
cessie amsterdam. zo wordt de regio 
mijns inziens dubbel gestraft.

Rentmeesterschap
uiteraard weet ik als goed cda-er dat 
rentmeesterschap belangrijk is en dat er 
uiteindelijk, ook in het openbaar vervoer, 
ongeveer evenveel binnen moet komen 
als er wordt uitgegeven.  maar dit moet 
wel eerlijk! een gedifferentieerde tarieven-
structuur zou hier een oplossing voor kun-
nen zijn. zo kun je bijvoorbeeld invoeren 
dat de eerste kilometers duurder zijn en 
naarmate je meer kilometers reist, je min-
der betaalt. zo worden de mensen in de 
regio niet harder geraakt dan de mensen 
uit de stad en komen de inkomsten toch 
binnen. 

middels een amendement werd het db 
van de stadsregio opgeroepen dit in te 
voeren. ook werd hier gevraagd de tariefs-
verhoging vast te stellen op 12 cent en de 
gevolgen hiervan op te vangen, anders 
dan door het schrappen in ov-lijnen en 
haltes. 

Het aalsmeerse deel van de cda-fractie 
(ondergetekende) en ook de andere aals-
meerse vertegenwoordiger willem kikkert 
(Pact) konden pal achter dit amendement 
staan en lieten dit in de regioraad weten 
middels een stemverklaring. Helaas heeft 
het amendement het op één stem na niet 
gehaald en zal het db van de stadsregio de 
tariefsverhogingen de komende maanden 
uit gaan werken. de voorstellen voor dif-
ferentiatie zullen hierin echter wel worden 
meegenomen, er is dus nog hoop. 

Robbert-Jan van Duijn
cda raadslid en vertegen-
woordiger in stadsregio

aalsmeer in stadsregio tegen stijging 
kilometertarief openbaar vervoerinhoud

over deugdelijke 
volksvertegenwoordigers
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werd recht en de moraliserende toon 
verdween. in de jaren zeventig is de 
welzijnssector explosief gegroeid. Pro-
fessionals kwamen in de plaats van 
de vele vrijwilligers, voorheen de dra-
gende kracht van het welzijnswerk. de 
professionals trokken zich terug in de 
instituties en gingen zich specialise-
ren. de burger verdween uit beeld als 
actieve, bepalende kracht. de burger is 
nog slechts een ‘rechthebbende con-
sument’. de kosten van het topzware 
apparaat zijn gigantisch gestegen, 
vooral door al die medewerkers die 
niet aan de basis staan. de gemeente 
als geldschieter stelt regels en eist ver-
antwoording in de vorm van veel, heel 
veel informatie (ik heb daar zelf aan 
meegedaan).  welzijnswerkers heb-
ben zich gespecialiseerd en zitten nu 
verscholen achter een loket. in plaats 
daarvan is er behoefte aan generalis-
ten. denk bijvoorbeeld aan de wijk-
coaches, die actief de wijken in gaan, 
de mensen van de opvoedpoli’s van de 
jeugdzorg. dit zijn de welzijnswerkers 
die zich daadwerkelijk manifesteren in 
de leefwereld van de burgers. dit is de 
eerste lijn van professionals die dicht 
bij de burgers staan en hun taal spre-
ken. maar die ook de meer gespecia-
liseerde hulp kunnen inroepen als dat 
nodig is. laat eindelijk ruimte aan de 
burger en concentreer je als overheid 
op degenen die onze aandacht het 
hardst nodig hebben: kwetsbare bur-
gers, betoogt van der lans. 

We moeten de publieke zorg zó or-
ganiseren dat de kracht van burgers 
weer tot zijn recht komt. Dat is een van 
de uitgangspunten bij de nieuwe or-
ganisatie van het welzijnsbestel. Van-
af 2012 moeten wij daar in Aalsmeer 
ook mee aan de slag. Gemeenten krij-
gen meer voor het zeggen, maar min-
der middelen.

in oktober heb ik de conferentie ‘Het Ne-
derlandse welzijnsbestel op de schop’ bij-
gewoond. in 2012 krijgt de gigantische 
decentralisatie van sociale functies zijn 
beslag. de gemeenten krijgen het meer 
voor het zeggen, met minder middelen. 
dit is dan ook het juiste moment om de 
organisatie van het welzijnswerk kritisch 
tegen het licht te houden. jos van der 
lans, co-auteur van het essay ‘burger-
kracht – de toekomst van het sociaal 
werk in Nederland’, hield de aanwezigen 
voor dat het welzijnswerk in zijn huidige 
vorm niet meer voldoet. institutioneel en 
financieel staat de welzijnssector voor 
de opdracht om tot een nieuw model 
van welzijnswerk te komen. maar hoe 
moet dat model er uitzien en welke wij-
zigingen in het huidige stelsel zijn daar-
voor nodig? juist door de decentralisatie 
en de bezuinigingen op de sector is dit 
een cruciaal moment. Het welzijnsbestel 
moet op de schop!

Van betuttelend tot topzwaar
in een historische terugblik gaat van der 
lans in op het veranderde denken over 
sociaal werk door de eeuwen heen. aan-
vankelijk was dat uitgesproken betutte-
lend en moraliserend. sociaal bewogen 
leden van de gegoede burgerij zouden 
die ‘arme paupers’ wel eens wat plichts-
gevoel, orde en tucht bijbrengen. dat 
veranderde in de jaren zestig. genade 

Het Nederlandse welzijnsbestel op de schop

Geen wachtlijsten
in het welzijnswerk Nieuwe stijl wordt 
de overhead klein gehouden en zijn 
er geen wachtlijsten. “we moeten de 
publieke zorg zó organiseren dat de 
kracht van burgers weer tot zijn recht 
komt. we moeten terug naar die zaken 
die echt belangrijk zijn voor mensen 
die hun leven willen veranderen. dat 
is allereerst de sociale omgeving: je 
familie, je naasten, je netwerk. die la-
ten we nog te vaak onbenut.” binnen 
de welzijnsorganisaties hebben de 
generalisten een sleutelrol. zij staan 
aan het front. de specialisten moe-
ten achter het hek blijven. “de burger 
moet niet meer worden benaderd als 
de passieve consument. Hij is een vol-
wassen individu die in principe veel 
zelf kan, maar soms geholpen moet 
worden. we willen dat hij zelf actief op 
zoek gaat naar wat hij denkt nodig te 
hebben.” 

een waardevolle bijeenkomst die mijn 
blik op de veranderingen in het wel-
zijnswerk heeft verruimd. gemeente 
en welzijnsinstellingen moeten elkaar 
loslaten uit de beknellende houtgreep 
van prestatie-afspraken en convenan-
ten. de overhead moet lager, ontbu-
reaucratiseren. Het welzijnswerk moet 
de wijk in en mensen en partijen aan 
elkaar knopen en verbinden. Hier ligt 
een belangrijke rol voor het opbouw-
werk. daar waar speciale zorg nodig is 
moet de opbouwwerker de weg naar 
de gespecialiseerde zorg weten te vin-
den. alleen op deze manier kunnen 
we binnen de afgeslankte budgetten 
de “kracht van de samenleving” mo-
biliseren. ik heb weer input gekregen 
voor de algemene beschouwingen 
van 10 november. (met dank aan de 
notulist van de Nestorkring).

Jaap Overbeek 
fractievoorzitter
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eed of de belofte ook alweer inhoudt 
die je aflegt als je een functie gaat 
bekleden. je belooft bijvoorbeeld 
‘plichtsgetrouw en nauwgezet de 
taken te zullen vervullen’. daar ben ik 
tijdens de functioneringsgesprekken 
met onze aalsmeerse cda-politici 
van onder de indruk geraakt. 

Deugdelijk
van een cda-vertegenwoordiger 
wordt verwacht, dat hij of zij werkt 
vanuit een deugdelijke grondhou-
ding. in ‘deugdelijk’ ligt ‘deugd’ 
besloten, een prachtig begrip. er 
wordt ook een verband gelegd 
met waarden en normen. de per-
soonlijke vertaling van waarden en 
normen komt wat mij betreft neer 
op deugden en vooral andersom: 

Waardering voor inzet
Persoonlijk heb ik een ambivalente 
mening gekregen over het grote aantal 
uren dat fractieleden en wethouder in 
hun werk steken. enerzijds waardeer ik 
de inzet enorm, gemiddeld 15 tot 20 uur 
per cda-raadslid per week is nogal wat. 
anderzijds vind ik het eigenlijk te veel. 
Niet vanwege de beperkte vergoeding, 
maar omdat de grote inzet niet even-
redig is met het effect op het beleid. en 
vooral omdat het volstrekt onevenredig 
is met de waardering door de samenle-
ving. 

Grondhouding
in het boekje ‘een betrouwbaar politicus: 
grondhouding voor volksvertegen-
woordigers en bestuurders van het cda’ 
wordt onder meer uiteengezet, wat de 

(vervolg) over deugdelijke volksvertegenwoordigers

uit Het bestuur

Klankbordgroep 7 december
cda aalsmeer organiseert 
voor geïnteresseerden op 7 
december een klankbord-
groepavond over een actueel 
onderwerp, aangereikt door 
fractievoorzitter jaap over-
beek en cda-wethouder ad 
verburg. Heeft u ideeën of wilt 
u een specifiek onderwerp aan 
de kaak stellen? Neem contact 
met ons op via een van de 
bestuursleden. 

Voorzitter Ruth Peetoom  
op bezoek
cda-voorzitter ruth Peetoom 
komt op 6 december naar 
de cda-regio amstelland-
meerlanden (ouder-amstel, 
diemen, amstelveen, uit-
hoorn, Haarlemmermeer, 
aalsmeer). we hebben haar 
uitgenodigd om van gedach-
ten te wisselen over de koers 
van het cda, de zorg die we 
daarover hebben maar vooral 
ook de mogelijkheden die we 
zien. Het exacte tijdstip en de 
locatie worden nog bekend 
gemaakt: u hoort van ons! 

In- en uitstroom leden
we kunnen drie nieuwe cda-
leden in aalsmeer verwel-
komen, die vanuit andere 
plaatsen naar aalsmeer/ku-
delstaart zijn verhuisd:  m.a.P. 
vlaar uit Heerhugowaard, 
t.f.m. verlaan uit uithoorn 
en w.f.a. van bloemen uit 
amstelveen. j.H. koehler is 
verhuisd naar amstelveen en 
g. Poesiat naar koudekerke.
de voor ons ‘nieuwe’ leden 
van harte welkom en de ver-
trekkende veel succes in de 
nieuwe omgeving. 

Cursus snellezen voor 
actieve CDA'ers
voor (politiek) actieve cda-
leden proberen we een cursus 
snellezen te organiseren. die zal 
vier (misschien drie) dagdelen 
duren, kost ca € 60 per deel-
nemer en wordt gehouden in 
aalsmeer. interesse? stuur dan 
een mail naar hermen@ 
degraafvanderzande.nl

vanuit deugden ontwikkel je waarden 
en normen. deugden als voorzichtig-
heid, matigheid, rechtvaardigheid, 
doorzettingsvermogen, eerlijkheid - in 
onderwijs en opvoeding zou hier veel 
meer aandacht aan moeten worden 
besteed. en ook in onze politieke partij. 
dat geldt ook voor de zogenoemde 
goddelijke deugden: geloof, hoop en 
liefde. 

deugden moeten we eigenlijk sterker 
gebruiken bij de ontwikkeling en het in 
praktijk brengen van onze beginselen. 
Helaas overheerst in de praktijk te vaak 
de waan van de dag.

Hermen de Graaf
voorzitter

mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=
mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=
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den, de macht op te stellen tegen 
het recht, het recht met de voeten te 
treden, zodat de staat een zeer goed 
georganiseerde roversbende werd 
die de hele wereld kon bedreigen en 
aan de rand van de afgrond duwen. 
ten dienste staan van het recht en de 
overheersing van het onrecht bestrij-
den, is en blijft de fundamentele taak 
van de politicus. 

aan de jonge koning salomo werd 
op het ogenblik van zijn in bezit-
neming van de macht, een verzoek 
toegestaan. en wat, indien aan ons, 
politici van vandaag, een verzoek zou 
toegestaan worden? wat zouden wij 
vragen? ik denk dat wij, ook vandaag, 
tenslotte niets anders zouden kun-
nen wensen dan een opmerkzame 
geest – de bekwaamheid goed van 
kwaad te onderscheiden en zo het 
ware recht te bepalen, rechtvaardig-
heid en vrede te dienen. dank voor 
uw aandacht.

u kunt de volledige tekst vinden via 
onderstaande link:

http://tinyurl.com/5tty98u

Jaap Overbeek 
fractievoorzitter

anden? Niets van dat alles. Hij vraagt 
integendeel: “geef dus uw dienaar 
een opmerkzame geest, om recht 
te kunnen spreken voor uw volk 
en onderscheid te kunnen maken 
tussen goed en kwaad” (1 kon. 3, 
9). met dit verhaal wil de bijbel ons 
wijzen op wat uiteindelijk voor een 
politicus belangrijk moet zijn. Het 
ultieme criterium en de motivatie 
voor zijn werk als politicus mag niet 
succes zijn en nog minder, materieel 
voordeel. Politiek moet een engage-
ment zijn voor de rechtvaardigheid 
en moet zo de fundamentele voor-
waarden scheppen voor de vrede. 
Natuurlijk zal een politicus succes 
nastreven; dat maakt voor hem ef-
fectieve politieke activiteit mogelijk! 
succes is echter ondergeschikt aan 
het criterium van de rechtvaardig-
heid, aan de wil om het recht in 
werking te zetten, aan het inzicht 
van het recht. succes kan ook een 
bekoring zijn en zo de weg openen 
voor vervalsing van het recht, voor 
het teniet doen van de rechtvaar-
digheid. “Neem het recht weg – wat 
zal dan de staat onderscheiden van 
een onbetamelijke roversbende?”, 
zei de heilige augustinus ooit. wij, 
duitsers, weten uit ervaring dat deze 
woorden geen lege verbeelding 
zijn. wij weten uit ervaring wat het 
betekent macht en recht te schei-

Via LinkedIn, één van de sociale 
media (door de één omarmd, door 
de ander verguisd), werd ik uitge-
nodigd te reflecteren op de tekst 
die paus Benedictus heeft uitge-
sproken in de Duitse Bondsdag bij 
zijn bezoek aan zijn geboorteland 
in september jl. De vraag waarop 
ik mocht reageren was welke 
betekenis deze woorden voor het 
CDA kunnen hebben.

daar we niet zo vaak een inspiratie-
bron van het cda, de bijbel, aan het 
woord laten in onze nieuwsbrieven, 
wil ik alleen de inleiding en het slot 
van de speech van paus benedictus 
weergeven in deze nieuwsbrief. 
mocht het uw belangstelling oproe-
pen dan kunt u via de link onder-
aan dit artikel het tussenliggende 
gedeelte van de toespraak nalezen.

Paus Benedictus:
,,sta mij toe mijn overwegingen over 
de fundamenten van het recht te 
beginnen aan de hand van een kort 
verhaal uit de Heilige schrift. in het 
eerste boek der koningen wordt 
verteld dat de jonge koning salomo 
ter gelegenheid van zijn inhuldiging 
aan god een verzoek mag doen. wat 
zal de jonge vorst op dat belangrijke 
ogenblik vragen? succes, rijkdom, 
een lang leven, de dood van zijn vij-

een opmerkzame geest voor politici

http://tinyurl.com/5tty98u
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Nieuwe politiek stijl
Het is goed  om na te denken over 
‘politieke stijl’, dat doen we binnen de 
cda-fractie ook regelmatig. moeten 
we mee in de platte theatrale stijl 
om de publieke zaak sprekend onder 
de aandacht van de inwoners van 
aalsmeer te brengen? of past die stijl 
juist meer bij mensen voor wie de 
politiek iets leegs is geworden. als 
cda-fractie hebben we de neiging 
heel sterk bij de inhoud te blijven. 
je kan ons nauwelijks betrappen op 
iets frivools in de gemeenteraad. dat 
laten we vaak over aan ab, hoewel 
deze partij, nu ze ook verantwoor-
delijkheid in het collega draagt, ook 
serieuzer geworden is. als we al eens 
buiten ons boekje gaan kijkt iedereen 
ons fronsend aan en denkt “doe toch 
eens normaal man”. om zichtbaar te 
blijven zullen we toch meer moeten 
proberen om scherper het debat op 
te zoeken met de andere fracties, 
maar ook met het college en onze ei-
gen wethouder. we moeten helder en 
scherper onze standpunten formule-
ren en meer one-liners gebruiken. dat 
is wennen voor onze fractie en kost 
ook tijd. aan de andere kant moeten 
we wel authentiek, dicht bij ons zelf, 
blijven en er geen “poppenkast” van 
maken. 

Jaap Overbeek
fractievoorzitter

Onbehagen
waarom schept de politieke stijl van 
geert wilders zoveel onbehagen? 
richard sennet, een amerikaanse 
politicoloog, heeft ooit een boek 
geschreven over de ‘fall of public 
man’. dit gaat over het verval van de 
verbinding tussen het persoonlijk 
bestaan en het publieke leven. er 
zijn mensen die alleen nog maar een 
‘particulier’ leven kennen. zij zoeken 
de verbinding niet meer. ik zie in 
geert wilders het type daarvan. en 
hij staat niet alleen.
massa’s mensen zijn geconcentreerd 
bezig met hun eigen particuliere 
bestaan, hun eigen sfeer van intimi-
teit, hun eigen emoties. secularisatie 
leidt ertoe, zegt sennett, dat men-
sen niet meer gebonden zijn aan 
een groter geheel. Publieke conven-
ties, de beleefdheden en omgangs-
vormen die mensen moeten han-
teren in de omgang met anderen, 
worden als gekunsteld en onoprecht 
terzijde geschoven ten gunst van 
de mores van de straat of van de 
kroeg. de stijl die hierbij hoort zien 
we oprukken, tot in het nationale 
parlement. 

Steeds meer concentreren men-
sen zich op zichzelf en hún per-
formance. Dat leidt ook in de 
politiek, landelijk en plaatselijk 
tot nieuwe stijlvormen. Als CDA 
Aalsmeer zoeken we daarin nog 
een eigen weg, waarbij de inhoud 
voorop staat. 

in de kerken wordt – gelukkig – 
regelmatig voor de overheid, zowel 
de landelijke als de lokale, gebeden. 
belangrijk, want onze politici zijn 
ook maar gewone mensen van vlees 
en bloed die soms voor zware beslis-
singen staan. denk aan mP rutte 
en de europese crisis met een groot 
internationaal belang.

ik hoorde laatst dat een dominee 
enige weken terug in zijn gebed 
aan het eind van de kerkdienst het 
woord ‘poppenkast’ heeft gebruikt. 
dat is nogal wat. er is onparlemen-
tair taalgebruik, maar ook onkerke-
lijk taalgebruik. Natuurlijk slaat het 
op het optreden van geert wilders. 
maar de bewoordingen geven een 
afstand aan die er niet zou moeten 
zijn. Het toont aan dat het aanzien 
van het parlement, zelfs bij mensen 
die voor de volksvertegenwoordi-
ging bidden, niet ongeschonden 
door de algemene beschouwingen 
is gekomen.

Poppenkast in de raadszaal?

de volgende cdactueel verschijnt op
de laatste woensdag van november!

www.aalsmeer.cda.nl

cdactueel is de digitale nieuws-
brief van het cda aalsmeer en 
verschijnt iedere laatste woensdag 
van de maand. 

Heeft u suggesties, vragen of op-
merkingen, stuur dan een e-mail 
naar cdactueel@gmail.com. daar 
kunt u zich eventueel ook afmel-
den.

de wekelijkse column van het cda 
aalsmeer wordt op dinsdagavond 
gemaild en op de site gezet: www.
aalsmeer.cda.nl. daar vindt u alle 
informatie over de onze afdeling. 

mailto:cdactueel%40gmail.com?subject=Afmelden%20CDActueel

