
 

Notulen ALV CDA 12-12-2017 

 

1. Opening: 

Frans refereert aan een artikel in het Bestuurdersforum: 

Waarom stem ik CDA: 

C: Christelijk: ons mensbeeld: ieder mens is waardevol, maar niet 

perfect. Ze heeft goede en slechte neigingen. Die komen tot uitdrukking 

in het samenleven met elkaar. Het CDA staat voor een samenleving 

waarin  je zorg geeft aan elkaar. 

D. Democratie: Onze democratie valt of staat met de samenleving, 

waarin iedereen zijn plek heeft. Politici hebben een voorbeeldfunctie, 

A: Appel: Je doet een beroep op de ander. Je doet voor alles niet direct 

een beroep op de overheid. 

         

2. Ingekomen stukken: 

Er is een bericht van verhindering binnengekomen van: Herman Baack en 

Ineke Mulder. 

 

3. Bestuurssamenstelling: Aaltje Booijink gaat met ingang van direct uit het 

bestuur in verband met haar kandidaatstelling. Het CDA moet met spoed 

een nieuwe secretaresse in het bestuur. Ze zal niet bij de 

bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Zolang er geen nieuwe 

secretaresse  is blijft Aaltje helpen met de nieuwsbrief en de zakelijke 

informatie via info CDA Raalte. De formele dingen komen dan van onze 

bestuursvoorzitter Frans. 

We hebben nu 2 vacatures. 

 

4. Vaststelling verkiezingsprogramma: 

Er zijn geen amendementen ingediend. Het verkiezingsprogramma wordt 

unaniem vastgesteld.  

Inhoudelijk en qua lay-out is het een goed programma. 

Aan het programma hebben veel mensen meegeschreven. Gerard 

Vrieling heeft er een prachtig goed leesbaar programma van gemaakt. Hij 

krijgt hiervoor een boekenbon. 



Mirko heeft het geheel mooi geïllustreerd. Hiervoor onze grote dank. 

Ook Gosse Hiemstra wordt bedankt voor zijn inzet bij het 

verkiezingsprogramma en zijn adviezen bij het te volgen proces. 

 

5. Vaststelling Kandidatenlijst. 

We kregen bij de vorige verkiezingen 7 zetels. Er is er één ontsnapt met 

medeneming van de zetel. Aanvankelijk zouden er 3 van de 6 huidige 

fractieleden op de nieuwe lijst geplaatst worden. Dat zijn er nu nog 2. 

De eerste 12 zijn super gemotiveerde mensen die graag in de 

Gemeenteraad willen. Daarna volgt een lijst met mensen die niet in de 

gemeenteraad hoeven/ willen, maar die het CDA een warm hart toe 

dragen. Fie heeft aangegeven dat ze wel in de raad gaat als er een 

beroep op haar gedaan wordt. 

In de staartlist komt er een kleine verandering in de volgorde: 

22: Gerard Reimert 

23: Henk Stegeman 

24: Frans Wichink Kruit 

De nummers 16 tot 22 schuiven hierdoor 1 plekje omhoog. 

We hebben een mooie gevarieerde lijst, met heel veel vernieuwing. 

Er is variatie wat betreft spreiding over de gehele gemeente, leeftijd, 

beroepen en man/ vrouw verhouding. Deze 12 mensen zijn onze lokale 

helden. 

De vertrouwenscommissie heeft de volgorde van de eerste 12 

kandidaten vastgesteld. De vertrouwenscommissie bestond uit: Eddy van 

Hijum, Gerria Toeter, Benno Klein Koerkamp en Henny Grote Wolthaar. 

Bij de eerste 12 kandidaten zitten 5 kandidaten die korter dan een jaar 

lid zijn van het CDA. Hiervoor moet bij het  provinciaal bestuur ontheffing 

aangevraagd worden. 

Dat zijn: Toon Metz, Irene van de Vegte, Ruben van de Woude, Jeroen 

Nijmeijer, Teun Schuurkamp. 

Kan de vergadering ermee akkoord gaan dat Frans ontheffing aanvraagt. 

Deze aanvraag voor ontheffing wordt bij acclamatie goedgekeurd. 

 

Dan moet de kandidatenlijst vastgesteld worden. Frans vraagt of er 

stembiljetten uitgedeeld moeten worden of dat we de lijst zo vast 

kunnen stellen. 



Frans vraagt: is er hoofdelijke stemming nodig. Hij kijkt rond en ziet geen 

vingers. Hij zegt opnieuw: wil iemand hoofdelijke stemming. Weer zijn er 

geen vingers. Hij vraagt het voor de derde keer. 

Dan wordt de lijst bij acclamatie vastgesteld. 

 

Raymond Godeschalk: 

Hij wil meer tijd vrijmaken voor het gezin en om Heino mooier te maken. 

Compliment voor de mooie lijst. Hij hoopt dat we er 1 of 2 zetels bij 

krijgen. Hij is een poosje fractievoorzitter geweest. Dat was erg druk. 

 

Elly van Steen: 

Mijn politieke  integriteit stond onder druk. 

Door een democratisch besluit genomen door de fractie kan ik de 

beloftes die ik gedaan heb in mijn vorige periode als fractievoorzitter niet 

waarmaken. 

Ik heb 2 jaar lang geworsteld met mijn temperament  om gewoon 

fractielid te kunnen zijn. Als ik door was gegaan als fractievoorzitter had 

ik mijn eigen politieke integriteit geweld aan gedaan. 

 

Aaltje Booijink: 

Mijn jongste dochter is 18. 

           Jaren ben ik mantelzorger geweest. Nu niet meer.  

           Ik kan me nu wijden aan het raadswerk. 

           Jammer er staan maar 4 vrouwen op de lijst. Het is lastig om vrouwen                     

           gemotiveerd te krijgen voor de politiek. 

 

           Jacques van Loevezijn: 

           Ik heb samen met collega’s veel bereikt. Wat aantal werklozen en        

           uitkeringsgerechtenden betreft zitten we in vergelijking met andere  

           dorpen laag. Hij hoopt op een stevige overwinning voor het CDA. 

 

         Robert Vloedgraven: 



       Hij hoopt op een grote fractie want dan kun je het werk goed verdelen. 

 

      Irene van der Vegte: 

      Ik denk mee, ik leef mee, ik doe mee. Het CDA heeft haar gevonden. 

      Ze kan zich heel erg vinden in het gedachtengoed van het CDA. 

      Met elkaar kunnen we veel dingen voor elkaar maken. Ze gaat voor de  

      leefbaarheid in alle kernen voor elke generatie. Het behoud en het  

      versterken van het verenigingsleven is enorm belangrijk. 

 

Ruben van der Woude: 

Hij is vader van een gezin met 5 kinderen. 

Het CDA kan wel wat bluf en arrogantie gebruiken. Ze moet ook met beide 

benen op de grond blijven staan. We moeten een verbindende factor zijn en 

zichtbaar maken wat we allemaal doen, en daar ook trots op zijn. Wij zijn de 

lokalen van Raalte en kunnen hier veel stemmen mee winnen. 

 

Jeroen Nijmeijer: 

Het CDA zit hem in het bloed. Zijn opa was wethouder en pa zat in het bestuur. 

Hij wil midden tussen de mensen staan, niet alleen in Heino, maar in heel 

Raalte. Hij is trots op het team CDA. 

 

Elroy Elshof: 

Het politiek vertrouwen van jongeren in de politiek valt wat weg. Toch zijn er 

zaken die belangrijk zijn voor jongeren: denk aan openbaar vervoer, 

Carmelcollege. Hij wil graag deel uitmaken van het CDA team. Raalte is voor 

alle Raaltenaren, dus ook voor jongeren. 

 

Tom Tijs: 



Hij is 61 jaar. Hij is jaren mantelzorger geweest en heeft nu tijd voor de politiek. 

Hij voelt zich thuis bij het CDA. De nieuwe ontwikkelingen in de raad zijn een 

uitdaging. 

 

Teun Schuurkamp: 

Als je in een gemeenschap woont ben je verplicht je daarvoor in te zetten. In 

zijn bestuurlijke functie heeft hij regelmatig contact gehad met het ambtelijk 

apparaat. Over het algemeen verliep dit prettig, maar er was ook weleens een 

stevig meningsverschil. Mijn opa en vader zijn actief geweest in de plaatselijke 

politiek. Ik ben mijn werk aan het afbouwen en heb nu tijd voor de politiek. 

 

Toon Metz: 

Ik ben bekend in Raalte. 

Hij is heel boos op de journalistiek die beweert dat de politiek steeds verder af 

komt te staan van de mensen. 

Het CDA bleef te vaak en teveel als een doperwtje achter het etiket zitten. 

Zijn foto wijkt af. Het is twee-derde omgeving en een-derde Toon. 

Ga met je omgeving in gesprek. Ieder mens is uniek. 

Democratie is constante interactie. Kan ik wat voor de mensen betekenen, 

kunnen zij wat voor mij betekenen. 

Soms moet je een kern een zak geld geven, want zij weten het beste wat er 

nodig is. Geef vertrouwen en verbind. 

 

Henk ten Klooster: 

Hij kiest voor het CDA, want zij is niet links, niet rechts, maar een echte 

middenpartij. 

Het CDA kan trots zijn op de lijst. Ze heeft de jongste lijst ooit. 

 

 



Uitleg Campagne: 

 Mirko praat ons bij over de campagne. 

We hebben er met z’n allen zin in. Wij zijn het team CDA en wij gaan het samen 

doen. 

Wij willen zichtbaar aanwezig zijn, sociale media inzetten 

Wij moeten zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar zijn. 

Dat doen we niet alleen op straat, ook met sociale media. Onze doelgroep is 

van jong tot oud en alles ertussen. 

Kandidaten zijn de ogen en oren in de kern. 

We houden een evenementenkalender bij. 

Deel je kandidaatschap op sociale media. 

Tweet ervoor, tijdens en na een activiteit. Dan horen mensen het 3 keer. 

Debatten: de eerste uitnodigingen voor de debatten zijn binnen. 

Het belangrijkste is de kernentour. Wij laten de kandidaten in de kern aan het 

woord. 

Flyer: We maken een flyer per kern. 

Specifieke acties: Wij zijn aanwezig bij activiteiten met: Valentijnsdag, rondom 

NL doet. 

Ieder maakt een persoonlijk campagneplan met je doelen, je onderscheidende 

factoren, je doelgroep, je invulling van de kernentour. Er volgt een uitleg per 

mail. Je plan moet op 31 december bij Mirko binnen zijn. 

 

Er komt een bijeenkomst voor de eerste 12 kandidaten om te bespreken wat er 

staat te gebeuren, wat komt er op me af. Datum is nog niet bekend. 

Slogan: 

Kies Raalte, kies CDA 

Kies Heino, kies CDA 

Kies Luttenberg, kies CDA enz. 



 

 

 

 

 

 


