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Stand	  van	  zaken	  fractie	  CDA	  2010-‐2012	  

1) Algemene	  uitgangspunten:	  

Twee	  leden	  van	  het	  bestuur	  Christiaan	  Keijzer	  en	  Annik	  van	  Berlo-‐Van	  Keer	  hebben	  samen	  met	  
Martien	  Maarse,	  fractielid	  CDA,	  het	  gemeentelijke	  CDA-‐verkiezingsprogramma	  bekeken	  en	  dit	  naast	  
de	  mid-‐term	  rapportage	  gelegd	  van	  de	  fractie	  op	  14	  april	  2012.	  Een	  onderdeel	  van	  het	  beleid	  is	  dan	  
ook	  de	  kiezers	  tussentijds	  laten	  zien	  wat	  het	  CDA	  doet.	  	  De	  wijze	  waarop	  we	  de	  kiezers	  laten	  zien	  
wat	  we	  doen,	  willen	  we	  met	  zijn	  allen	  bespreken	  in	  de	  volgende	  bestuursvergadering.	  Uit	  de	  mid-‐
term	  rapportage	  volgen	  de	  hot-‐items	  waar	  het	  CDA	  mee	  bezig	  is.	  Het	  zijn	  dus	  meestal	  geen	  
afgehandelde	  punten.	  Wat	  hebben	  we	  beloofd,	  waar	  staan	  we	  nu,	  wat	  is	  gerealiseerd	  en	  wat	  is	  
achterhaald.	  	  Dit	  is	  op	  basis	  van	  de	  onderliggende	  gegevens	  nu	  moeilijk	  vast	  te	  stellen.	  	  

Als	  eerste	  aanzet	  naar	  de	  vorm	  die	  we	  de	  kiezer	  willen	  tonen	  is	  het	  verkiezingsprogramma	  Floreer	  in	  
Aalsmeer	  als	  uitgangspunt	  nemen.	  Dit	  doet	  niet	  helemaal	  recht	  aan	  wat	  het	  CDA	  in	  de	  realiteit	  doet.	  
Een	  verkiezingsprogramma	  heeft	  het	  namelijk	  niet	  over	  de	  zichtbaarheid	  van	  het	  CDA	  in	  de	  
Aalsmeerse	  gemeente,	  noch	  over	  het	  functioneren	  van	  de	  wethouder	  en	  de	  fractie.	  En	  dat	  het	  CDA	  
zichtbaar	  is	  in	  Aalsmeer,	  is	  overduidelijk.	  Uit	  de	  analyse	  met	  Martien	  Maarse	  blijkt	  dat	  vele	  zaken	  
samen	  met	  de	  	  coalitie	  verwezenlijkt	  zijn	  en	  dat	  er	  enkele	  –	  hoewel	  belangrijk	  –	  echt	  helemaal	  door	  
en	  door	  CDA	  zijn.	  Daarnaast	  staan	  er	  veel	  wensen	  in	  het	  verkiezingsprogramma	  die	  in	  het	  huidige	  
financiële	  klimaat	  niet	  realiseerbaar	  zijn.	  	  

	  

2) Met	  het	  CDA-‐verkiezingsprogramma	  als	  raamwerk	  is	  onderstaande	  inventarisatie	  opgesteld.	  	  
	  

Aalsmeer	  Werkt	  
• Economische	  ontwikkeling:	  

bedrijfstak	  water/toerisme:	  	  
-‐gewerkt	  aan	  dossier	  bootfaciliteiten	  aan	  praamplein:	  rond.	  Op	  initiatief	  CDA	  zijn	  er	  
passanten	  ligplaatsen	  gecreëerd	  aan	  het	  praamplein.	  Ook	  bijbehorende	  voorzieningen	  als	  
elektra	  en	  sanitair	  	  zijn	  op	  aandringen	  van	  het	  CDA	  	  voor	  de	  zomer	  gerealiseerd.	  

• 	  
-‐camperplaatsen:	  CDA	  niet	  akkoord	  met	  voorgestelde	  locatie,	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  plek.	  
-‐tewaterlaatplaatsen	  voor	  dagrecreanten:	  nog	  niet	  rond,	  CDA	  streeft	  naar	  integratie	  bij	  het	  
oude	  fort.	  
	  

• De	  beste	  vorm	  van	  sociale	  zekerheid	  is	  werk:	  CDA-‐wethouder	  en	  -‐fractie	  zetten	  zich	  in	  om	  
zoveel	  mogelijk	  arbeidsplaatsen	  te	  creëren	  bij	  reguliere	  werkgevers	  voor	  mensen	  vanuit	  de	  
Sociale	  werkvoorziening	  en	  de	  bijstand,	  eventueel	  met	  behulp	  van	  loonsuppleties.	  
	  
Bedrijfstak	  scheepsbouw/bloemen	  en	  plantensector:	  CDA	  is	  een	  belangrijke	  trekker	  in	  het	  
project	  Greenport	  Aalsmeer.	  Het	  landelijk	  CDA	  onderstreept	  het	  belang	  van	  deze	  sector	  voor	  
Nederland	  (zie	  ook	  aangenomen	  resolutie	  op	  Partijcongres).	  	  
	  
Vestigingsklimaat	  
Pijnpunt:	  Vanwege	  slechte	  economische	  omstandigheden	  geen	  investeerders	  gevonden	  voor	  
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Greenpark.	  	  Op	  aandringen	  van	  het	  CDA	  zijn	  al	  te	  ambitieuze	  plannen	  bijgesteld.	  	  
Migrantenhuisvesting	  is	  ingezet	  door	  de	  CDA	  fractie	  en	  wordt	  actief	  bekeken	  door	  de	  CDA	  
wethouder.	  CDA	  heeft	  het	  ondernemersfonds	  geïnitieerd.	  Dit	  fonds	  wordt	  gebruikt	  voor	  het	  
verbeteren	  van	  de	  aankleding	  van	  winkelcentra	  en	  promotionele	  activiteiten	  voor	  winkeliers.	  
Het	  fonds	  wordt	  door	  de	  ondernemers	  zelf	  beheerd.	  	  

	  
• Bereikbaarheid	  

CDA	  vertegenwoordigd	  in	  stadsregio-‐overleg	  en	  in	  de	  Provinciale	  Staten:	  lid	  commissie	  
transport.	  CDA	  heeft	  tariefsverhoging	  OV	  in	  het	  stadsregio	  overleg	  tegen	  gehouden.	  
CDA	  met	  wethouder	  en	  fractie	  zit	  bovenop	  dossiers:	  	  N201,	  doortrekken	  tram	  Westwijk	  naar	  
Aalsmeer,	  snellere	  busverbindingen.	  
Parkeren	  in	  winkelcentrum	  Kudelstaart	  gerealiseerd	  dankzij	  inbreng	  van	  CDA	  fractie.	  Door	  de	  
CDA	  wethouder	  is	  ingezet	  dat	  er	  honderden	  verkeersborden	  gaan	  verdwijnen.	  
Op	  aandringen	  van	  het	  CDA	  kan	  er	  een	  ongestoord	  logistieke	  verbinding	  (OLV)	  tussen	  de	  
Greenport	  Aalsmeer	  en	  Schiphol	  komen	  Hiermee	  wordt	  al	  het	  vrachtverkeer	  tussen	  de	  
Greenport	  en	  Schiphol	  over	  deze	  baan	  geleid	  waarmee	  de	  normale	  verkeersstroom	  wordt	  
ontlast.	  	  

• Contacten	  met	  bedrijfsleven	  
CDA	  altijd	  sterke	  voorstander	  geweest	  van	  versimpeling	  regelgeving,	  inkorting	  
vergunningsprocedures,	  verdere	  digitalisering.	  Door	  gemeente	  nu	  echter	  gerealiseerd.	  Het	  
door	  het	  CDA	  geïnitieerde	  ondernemersloket	  is	  inmiddels	  een	  groot	  succes	  waarbij	  bij	  zeer	  
grote	  bedrijven	  ook	  met	  accountmanagers	  gewerkt	  wordt	  en	  vooral	  starters	  maximaal	  
gefaciliteerd	  worden.	  De	  CDA	  fractie	  heeft	  de	  afgelopen	  jaren	  vele	  bedrijven	  bezocht	  en	  zal	  
dat	  blijven	  doen.	  De	  projecten	  ‘Ondernemer	  en	  Starter	  van	  het	  jaar’	  zijn	  een	  groot	  succes.	  

• Citymarketing	  
CDA	  is	  heel	  actief	  geweest	  om	  regio-‐samenwerking	  met	  de	  naaste	  buur	  gemeenten	  te	  
realiseren	  wat	  geleid	  heeft	  tot	  een	  bestuurlijk	  bekrachtigde	  samenwerking	  met	  Amstelveen.	  
Er	  wordt	  samengewerkt	  met	  de	  Economic	  Board	  Amsterdam	  en	  Amsterdam	  Partners.	  
	  

Aalsmeer	  scoort	  met	  Jeugd	  

• Onderwijs	  
Hoewel	  het	  CDA	  met	  haar	  vorige	  wethouder	  onderwijs	  verwoede	  pogingen	  gedaan	  heeft	  
om	  het	  bestaande	  VMBO	  onderwijs	  uit	  te	  breiden	  met	  HAVO	  en	  VWO-‐onderwijs,	  zullen	  
er	  geen	  nieuwe	  scholen	  bijkomen.	  Met	  de	  omringende	  gemeentes	  zijn	  wel	  
plaatsingsgaranties	  bedongen	  voor	  onze	  jeugd	  door	  het	  CDA.	  	  Uiteraard	  is	  er	  verder	  
gewerkt	  aan	  optimalisatie	  van	  bestaande	  scholeninfrastructuur.	  De	  Mikado	  is	  uitgebreid,	  
verborgen	  gebreken	  opgelost.	  CDA-‐fractie	  en	  -‐bestuur	  is	  op	  bezoek	  geweest	  om	  te	  kijken	  
hoe	  het	  met	  deze	  vestiging	  gaat.	  Het	  CDA	  heeft	  de	  fusie	  van	  de	  scholen	  Hoeksteen	  en	  
Wegwijzer	  maximaal	  gefaciliteerd.	  Met	  de	  nieuwbouw	  voor	  deze	  fusieschool	  wordt	  
tegelijkertijd	  de	  lang	  gewenste	  nieuwe	  sporthal	  gerealiseerd.	  

• Sport	  
Fusie	  van	  sportverenigingen	  VVA	  en	  RKAV	  komt	  er	  aan	  op	  initiatief	  van	  het	  CDA.	  Beheer	  
wordt	  daardoor	  professioneler	  en	  voordelen	  zijn	  dat	  er	  naast	  een	  efficiëntie	  slag	  er	  ook	  
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meer	  ruimte	  vrijkomt.	  Er	  is	  veel	  bereikt	  met	  de	  sportpas	  en	  jeugdsportfonds	  door	  het	  
CDA.	  

• Huisvesting	  
Het	  CDA	  heeft	  een	  duidelijke	  woonvisie.	  Dankzij	  de	  inbreng	  van	  het	  CDA	  zullen	  er	  meer	  
starterswoningen	  en	  betaalbare	  appartementen	  voor	  senioren	  komen.	  Het	  CDA	  heeft	  
grote	  inbreng	  gehad	  in	  projecten	  zoals	  Mijnsheerlyckheid	  en	  Zuiderkerk	  die	  
beantwoorden	  aan	  de	  behoeften	  van	  jongeren.	  	  

• Sport	  en	  leren	  
Het	  jeugdsportfonds	  is	  dankzij	  het	  CDA	  niet	  wegbezuinigd.	  

• Jeugd	  en	  jongerenwerk	  
Het	  CDA	  heeft	  er	  voor	  gezorgd	  dat	  het	  jongerencentrum	  N201	  een	  
overbruggingssubsidie	  krijgt	  zodat	  zij	  later	  zelfstandig	  verder	  kunnen	  functioneren.	  
Daarnaast	  is	  op	  initiatief	  van	  het	  CDA	  het	  college	  gevraagd	  een	  haalbaarheidonderzoek	  
te	  doen	  naar	  het	  creëren	  van	  een	  drietal	  jeugdhonken	  in	  Aalsmeer.	  

• Uitgaansgelegenheden	  
Dankzij	  de	  inbreng	  van	  het	  CDA	  kan	  er	  voor	  het	  eerst	  een	  horecavoorziening	  	  (kroeg)	  in	  
Kudelstaart	  komen.	  	  	  

Aalsmeer	  wordt	  Mooier	  

• Groen	  Aalsmeer	  
-‐CDA	  stuurt	  meer	  op	  deMeerlanden	  om	  de	  verzorging	  van	  de	  gemeentelijke	  perken	  	  door	  
hen	  te	  laten	  verbeteren.	  Zo	  de	  	  groenstrook	  aan	  de	  Mijnsherenweg	  opnieuw	  ingericht.	  
-‐Het	  CDA	  steunt	  burgerinitiatieven	  door	  moties	  in	  te	  dienen	  zoals	  de	  inrichting	  van	  een	  
speelplaats	  in	  het	  Weteringplantsoen	  en	  de	  verwijdering	  van	  het	  bouwdepot	  in	  een	  
dorpsbepalend	  gebied.	  
-‐Er	  is	  een	  initiatief	  ingezet	  door	  het	  CDA	  om	  groenvoorziening	  op	  rotondes	  te	  laten	  
adopteren	  door	  het	  bedrijfsleven.	  
	  

• Duurzaamheid	  
-‐	  CDA	  fractie	  stelt	  als	  enige	  fractie	  vragen	  bij	  de	  geluidshinder	  die	  de	  sluiting	  van	  de	  
Kaagbaan	  veroorzaakt	  heeft	  in	  de	  zomer	  van	  2011.	  	  
-‐	  Er	  is	  met	  Rijnland	  een	  goed	  waterbeheersplan	  opgesteld	  en	  uitgevoerd.	  
-‐	  De	  CDA	  fractie	  heeft	  zich	  voorgenomen	  meer	  in	  te	  zetten	  op	  duurzaamheid	  de	  
komende	  tijd.	  Samen	  met	  de	  schoolbesturen	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  installatie	  van	  
zonnepanelen	  op	  de	  schoolgebouwen.	  Het	  CDA	  zal	  duurzaamheid	  voortaan	  
kringloopeconomie	  gaan	  noemen.	  
	  
Versterk	  de	  kernen	  
-‐actieve	  inbreng	  van	  het	  CDA	  in	  de	  ontplooiing	  van	  winkelcentra	  in	  nieuwe	  en	  bestaande	  
wijken	  waar	  burgers	  baat	  bij	  hebben	  en	  sociale	  cohesie	  versterkt	  wordt.	  	  	  	  	  	  
Wijkraadvergaderingen	  worden	  altijd	  bezocht	  door	  de	  CDA	  fractie.	  
Besloten	  is	  om	  Aalsmeer	  van	  hoogbouw	  vrij	  te	  houden.	  
-‐Het	  CDA	  weet	  wat	  er	  in	  de	  wijkraden	  gebeurt.	  Daarom	  woont	  zij	  alle	  
wijkraadvergaderingen	  bij	  met	  één	  à	  twee	  raadsleden.	  
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Aalsmeer	  Zorgt	  

• Zorgzame	  samenleving	  
-‐Het	  CDA	  is	  steeds	  voorstander	  geweest	  van	  een	  medisch	  centrum	  in	  Aalsmeer	  centrum.	  	  
-‐Dankzij	  het	  CDA	  is	  Het	  Tafeltje	  Dek	  Je	  initiatief	  niet	  wegbezuinigd	  en	  is	  er	  gekeken	  hoe	  
het	  efficiënter	  qua	  kosten	  kan	  uitgevoerd	  worden.	  	  
-‐De	  CDA	  fractie	  heeft	  verschillende	  voorstellen	  gedaan	  om	  de	  schuldhulpverlening	  niet	  
weg	  te	  bezuinigen.	  Dit	  onderwerp	  heeft	  de	  volle	  aandacht	  van	  wethouder	  Verburg	  en	  de	  
fractiespecialisten.	  
-‐Door	  inzet	  van	  het	  CDA	  zijn	  de	  voorzieningen	  voor	  de	  jeugd	  met	  de	  daarbij	  behorende	  	  
signaleringfunctie	  van	  probleemjongeren	  (Tienerwerk)	  niet	  wegbezuinigd.	  De	  
Tienerinlooppunten	  bij	  de	  Binding	  zal	  een	  halve	  fte	  voor	  dit	  werk	  behouden.	  

• Generatiebeleid	  
-‐Het	  CDA	  is	  zeer	  actief	  geweest	  in	  het	  zoeken	  naar	  oplossingen	  voor	  kinderopvang,	  met	  
het	  in	  kaart	  brengen	  van	  wachtlijsten	  en	  het	  faciliteren	  van	  de	  oprichting	  van	  nieuwe	  
kinderopvangplekken.	  	  Wat	  de	  Mikado	  betreft,	  zijn	  er	  oplossingen	  bedacht	  	  en	  gekomen	  
voor	  het	  tekort	  aan	  lokalen.	  	  

• Wonen	  voor	  diverse	  doelgroepen	  
-‐Starterswoningen	  (Zuiderkerk,	  Mijnsheerlijkheid)	  zijn	  dossiers	  waar	  het	  CDA	  erg	  bij	  
betrokken	  is.	  	  Voor	  de	  toekomst	  zal	  het	  CDA	  terughoudend	  zijn	  t.a.v.	  nieuwe	  
bouwprojecten	  en	  de	  focus	  richten	  op	  bouwen	  naar	  behoefte.	  Er	  zal	  worden	  ingezet	  op	  
Kangaroe	  woningen	  (tijdelijke	  huisvesting	  voor	  ouderen	  naast	  bestaande	  woningen)	  
eventueel	  te	  combineren	  met	  collectief	  particulier	  opdrachtgeverschap.	  Facilitering	  zal	  
dan	  door	  de	  gemeente	  uitgevoerd	  worden	  in	  de	  vorm	  van	  vergunningen	  en	  
voorzieningen.	  

	  
Leefbaarheid	  
De	  burger	  moet	  zich	  veilig	  voelen.	  Het	  CDA	  heeft	  een	  motie	  ingediend	  van	  een	  
vandalisme	  meter.	  	  Deze	  meter	  staat	  nu	  op	  Twitter.	  	  

	  
Aalsmeer	  Cultureel	  
	  

• Aan	  een	  Cultuurnota	  wordt	  gewerkt.	  Op	  aandrang	  van	  het	  CDA	  zal	  deze	  in	  september	  aan	  de	  
Raad	  worden	  gepresenteerd.	  Belangrijke	  resultaten	  zijn	  de	  invoering	  van	  een	  
Jeugdcultuurfonds	  en	  de	  versterking	  van	  het	  cultuuronderwijs	  op	  de	  scholen.	  

• Mede	  door	  de	  interventie	  van	  het	  CDA	  heeft	  KCA	  meer	  tijd	  gekregen	  zich	  om	  te	  vormen	  tot	  
een	  ondernemende	  instelling	  voor	  beeldende	  kunst.	  	  
	  
Aalsmeer	  voor	  Mij	  
	  

• Om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  dienstverlening	  te	  versterken	  staat	  het	  CDA	  achter	  de	  ambtelijke	  
samenwerking	  met	  Amstelveen	  nadat	  de	  samenwerking	  met	  Uithoorn	  stagneerde.	  	  



5	  
	  

• De	  bestuurlijke	  zelfstandigheid	  van	  Aalsmeer	  is	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  internationale	  
handelspositie	  van	  ondernemend	  Aalsmeer.	  	  

• Vanwege	  de	  korte	  lijnen	  tussen	  bestuur	  (college	  en	  raad)	  en	  de	  burger	  in	  Aalsmeer	  is	  het	  CDA	  
geen	  voorstander	  van	  een	  bestuurlijke	  samenwerking	  met	  Amstelveen.	  

• In	  de	  financiële	  dossiers	  staat	  het	  CDA	  altijd	  voor	  een	  betrouwbaar	  begrotingsbeleid.	  
	  

-‐.-‐.-‐	  

	  


