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Alge mene  Led envergade r ing  

CDA    Edam-Volendam 
 

Datum:Maandag 21 september 2015 

Plaats: FC Volendam, de Koningshoek 

Tijd: 19:35 uur tot  uur  

 

Aanwezig: 32 leden  

Afwezig met afbericht: 15 leden. 

 

1) Opening / welkom 

 De voorzitter doet het welkomswoord en heeft een quote om een link te leggen 

met democratie en het formeren van een coalite 

 Daarnaast een quote waarbij de nadruk word gelegd dat wanneer een 

volksvertegenwoordiger word benaderd het als een last resort moet worden gezien. 

Het vormen van een coalitie kan alleen met elkaar, niemand heeft een absolute 

meerderheid en dus kan er niet zonder elkaar worden geregeerd. 

 

2) Vaststellen agenda 

 De agenda word vastgesteld, punt 9 Begroting 2016 word verwijderd 

 

3) Ingekomen stukken 

 Geen ingekomen stukken ontvangen 

 

4) Vaststellen verslag Ledenvergadering 21 september 2015 

 Verslag is bij deze vastgesteld 

i) Vraag werd gesteld omtrent de inhoudelijke vorm van de enquete onder de 

bewoners, Alfred (campagneleider) ligt de vorm toe van deze enguete 

 

5) Financieel verslag 2015 door de penningmeester 

 Verslag word gedaan door de penningmeester, waarbij aangegeven word dat de 

tijd te kort was om ook alle leden buiten de e-mail te voorzien van de stukken, 

aangegeven word dat deze beschikbaar ter inzage zijn aan de bestuurstafel 

 

6) Verslag kascommissie 

 Hans Duin doet verslag, het is gecontroleerd en goed bevonden 

 

7) Vaststellen jaarcijfers 2015 + decharge penningmeester 

 Decharge word verleend door de leden. 

 

8) Benoemen nieuwe kascommissie 

 Deze worden benoemd binnen de leden: 

i) Wim Visscher en Hans Duin 

 

 



9) Benoemen bestuursleden nieuwe afdeling Edam-Volendam 

 Kandidaten: 

 Ferry Veerman – Voorzitter 

 Christiaan de Wit – Penningmeester 

 John Schokker – Secretaris 

 Gerda Tol-Bond – Bestuurslid 

 Ans Konijn-Milatz - Bestuurslid 

 Jaap Buijs – Bestuurslid 

 De kandidaten worden door de CDA leden bekrachtigd 

 De voorzitter geeft aan de er graag een beroep gedaan word nieuwe bestuursleden 

uit de CDA leden te werven, met name jonge leden hebben aangegeven hier animo 

voor te hebben. Dit gaan we als bestuur oppakken in de komende periode 

 Ans Konijn stelt zichzelf voor. 

 

10) Terugblik op de verkiezingsuitslag + update coalitiegesprekken 

 De voorzitter geeft een kort overzicht van de stand van zaken van de verkiezingen 

en doet een voorzet richting het aangaan van de coalitie in de nieuwe raad van de 

nieuwe gemeente. 

 Dhr Bak vraagt of er nu ook een raadsbesluit moet komen om tot vier wethouders 

te komen sinds eerder besloten is drie wethouders 

 Coalitie: 

 Gina en Vincent geven een korte presentatie omtrent de coalitie vorming 

waarbij in het begin word aangegeven dat we afgelopen woensdag een akkoord 

is behaald! 

 Eerst word er een middels een tijdslijn aangegeven hoe de gesprekken zijn 

gelopen, welke hete hangijzers er waren en hoe deze te beslechten. 

 Het streven is om 19 januari tot een installatie van de coalitie te komen 

 De gesprekken zijn in een goede sfeer genoten, waarbij het achteraf als 

plezierig werd ervaring om meer tot elkaar te komen. 

 We zijn heel tevreden over de punten die we als CDA in het coalitie akkoord 

hebben gekregen, door Vincent worden de diverse heikele punten besproken in 

een beknopte vorm. Er word ook aangegeven dat waarschijnlijk aanstaande 

dinsdag een definitief coalitieakkoord worden verspreid. 

 Aangaande het Noordeinde worden een aantal vragen gesteld alwaar kort word 

ingegaan 

 Ten aanzien van het Europaplein word aangegeven dat Wim Runderkamp 

(VVD) het voortouw zal nemen richting de realisatie. Een aantal vragen 

waarbij richting word gezocht naar de verdere inrichting en ook het CDA 

standpunt qua minder parkeerplaatsen word belicht. 

 Omtrent de Lange Weeren worden een aantal vragen gesteld en behandeld 

waarbij Jaap Bond een toelichting geeft en de ontstaanscyclus word 

beschreven. Hierop word vanuit enkele leden aangegeven voorzichtig te zijn 

met het doen van toezeggingen vanuit de gemeente. 

 Omtrent ambtelijke huisvesting is geen concrete afspraak gemaakt anders dan 

het zoeken naar een duurzame oplossing. Daarnaast word aangegeven dat het 

grootste deel van afdelingen reeds is verhuist en gefuseerd, alleen de Mgr. 

Veermanlaan nog niet. 

o Er word een vraag gesteld waarom dit niet concreter is aangebracht in het 

coalitie akkoord na alle strubbelingen die we hebben gekend in de 



afgelopen jaren omtrent HHNK. Met name omdat er vele oplossingen 

voorhanden zijn is er voor gekozen om bewust niet te concreet te zijn om 

first time right na te streven 

o Daarnaast wordt aangegeven dat de raad niet gaat over de ambtelijke 

huisvesting, echter alleen over het budget 

o Dhr Kalk geeft aan dat toepassen van bijvoorbeeld het nieuwe werken tot 

een besparing zou moeten leiden 

o Gina geeft een toelichting omtrent de Zorg en samenleving, eigenlijk wordt 

aangegeven dat alle punten van het CDA zijn ingewilligd. 

 Vraag aub rekening te houden met de veranderde zorg, gezien wet en 

regelgeving icm lagere behoefte van aanleunwoningen etc. 

 Men constateerd dat we tegenwoordig ingehaald worden door de 

realiteit in een snel veranderde omgeving middels nieuwe 

ontwikkelingen in de zorgcircel – aangegeven wordt dat het moeilijk is 

de verschillende partijen aan de planningen te houden, die vaak een 

korte horizon hebben 

 Graag word ook gerefereerd aan de nieuwe woon/zorg visie welke voor 

1 juli 2016 moet worden ge-update. 

 Er is een korte discussie over de betrokkenheid van de gemeente 

aangaande het inlichten van de bewoners en toekomstige bewoners van 

de verschillende zorg instellingen in de gemeente. 

 Er word gevraagd een zorg in acht te nemen omtrent de pgb’s en het 

wellicht opdrogen van de subsidie in deze, kan er dan een beroep op de 

algemene middelen gedaan worden.  

o Het realiseren van een bouwspeelplaats is ook in het coalitie akkoord 

meegenomen 

 Vervolgens word de portefeuille verdeling gepresenteerd: 

o Albert Koning (Lijst Kras) – Ruimtelijke ontwikkeling 

o Gina Sombroek (CDA) – Samenleving 

o Hans Schutt (Zeevangs Belang) – Financien en Economisch zaken 

o Wim Runderkamp (VVD) – Openbare werken 

 Gevraagd wordt of de burgemeester ook een portefeuille toegekend 

wordt? Aangegeven word dat gezien de tijdelijkheid van de 

aanwezigheid van de interim burgermeester in combinatie met de vier 

wethouders niet optimaal word geacht. 

 Is er nog aandacht besteedt aan het vluchtelingenbeleid, statushouders en 

AZC? Hier volgt een discussie om die de verschillende aspecten en 

standpunten belicht. 

 De Voorzitter vat het één en ander samen waarbij aangegeven word dat het voor 

het eerst is dat we een brede coalitie hebben met vier partijen waarbij we historisch 

gezien met twee of drie partijen hebben geregeerd. Vincent geeft aan dat we in 

ieder geval een goede start hebben gemaakt en vertrouwen hebben in de toekomst. 

 

11) Afsluiting 

 De vergadering word gesloten om 21:06 waarbij aanvang wordt gemaakt met het 

informele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. 

 
 


