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Van de voorzitter 
God zei, 'laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op 
ons lijken, zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de 
zee, en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde 
en over alles wat daar rondkruipt.' 
 
Eind juni was in de landelijke politiek, naast Griekenland, (een 
gigantisch probleem overigens),   het al dan niet onverdoofd ritueel 
slachten, een belangrijk onderwerp. Een motie van de partij van de 
dieren, om de verdoving verplicht te stellen, werd mede door de PVV 
hard en ondubbelzinnig verdedigd.  
 
Dat de partij voor de dieren met zo'n voorstel komt, is vanuit haar 
gedachtegoed verklaarbaar. Dat ze gesteund wordt door de andere 
linkse partijen is ook nog begrijpelijk. En zelfs bij de VVD, die uiteindelijk 
niet alleen nu rechts is, althans in deze periode, maar ook liberaal, zien 
we weer de paarse samenwerking. Het is duidelijk dat de meerderheid 
in dit land, vanuit het geseculariseerde denken, het recht van dieren, 
boven het grondrecht van godsdienstvrijheid, rechten van mensen dus, 
stelt.   
 
Voor het voorkomen van 17 seconden dierenstress beperk je geen 
grondrechten, zou je denken, niet dus. Bij de PVV is dhr. Dion Graus, 
dat is die meneer van die animal cops, hoe bedenk je het!, de man die 
dit onzalige voorstel steunt. Van hem persoonlijk is dat op zich te 
volgen, maar van de partij, zeg maar Geert Wilders in persoon, is het 
opvallend. Hij noemde zich een vriend van Israël. Hem werd in de 
verkiezingscampagne gevraagd, wat hij als eerste zou doen als hij 
premier van dit land zou worden. Zijn antwoord was een direct bezoek 
aan Israël om zijn steun aan dit land te betuigen. Ik vermoed dat veel 
potentiële CDA-kiezers met instemming dit hebben gehoord. Nu blijkt 
die vriendschap toch minder groot, om het zacht uit te drukken. De 
vraag is of Israël hem nog steeds als vriend ziet nu zijn partij deze motie 
steunt. 
 
Maar wat ook blijkt is dat deze partij geen of op zijn minst onvoldoende 
ideologische uitgangspunten  kent die haar politiek vormen. Het is 
willekeur, want op basis van de  paradepaardjes van individuele 
kamerleden wordt zonder onderlinge samenhang van uitgangspunten 
en beleid een motie gesteund, onder goedkeuring van de grote leider. 
De grotere aversie tegen de islam weegt kennelijk zwaarder dan de 
vriendschap met Israël, misschien zien we daar de ideologie, dat zal het 
uitgangspunt zijn. Hoe dan ook, we zien hier dat de partij bereidt is om 
te snijden in onze grondrechten, terwijl ze daar vooraf, naar het scheen, 
anders in zou zitten. Ik zou me daarom kunnen voorstellen dat je als 
gewezen CDA-kiezer en sympathiseert met of gestemd  hebt op 
Wilders, je de volgende keer bedenkt als je ziet wat hij van 
Godsdienstvrijheid vindt. 
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Het tekent ook in welke positie waarin wij zitten, samen met de andere christelijke partijen. Want een 
meerderheid in dit land heeft er geen moeite mee dat godsdienstvrijheid wordt ingeperkt. Dit is één 
stapje, er zullen nog velen volgen, is mijn indruk. Het geeft wat mij betreft aan hoe belangrijk het is 
dat we ons christen democratisch appèl, met een in dit verband rechtstreekse verwijzing naar 
rentmeesterschap, laten horen. Want democratie gaat niet alleen om meerderheden, maar ook om  
sterke minderheden, en een minderheid dat zijn we. Of we het kunnen tegenhouden, ik weet het niet, 
misschien is vertragen het hoogst haalbare. Desondanks moeten we niet lijdzaam toezien, maar ons 
verzetten tegen deze ontwikkeling. 
 
Betekent dat nu ook iets voor ons hier plaatselijk? Ik denk van wel. Onze steun, inzet en stem 
hebben indirect invloed op deze ontwikkelingen. Als we niets doen, de politiek verwensen, en verder 
gaan, dan zal het snel gaan en zullen bijvoorbeeld onze kinderen al te maken krijgen met grote 
intolerantie als het gaat om (Christelijk) geloof en godsdienst.  
 
Als je dat ziet en van belang vindt om daar wat tegen te doen, dan pak je de handschoen op, tegen 
willekeur en voor tolerantie. Want in dit land dwingen we mensen niet om dingen te doen die tegen 
hun diepste overtuiging ingaat, ook al heb je daartoe de macht. En die tolerantie wordt al te 
gemakkelijk geofferd op het slachtblok van het gelijkheidsdenken. 
 
Ik wens u goede zomermaanden toe. 
 
Huib Eshuis 
Voorzitter CDA Afdeling Twenterand 
 
   
Langs het pad van Katerjans en het Geesterens stroomkanaal, 
 
Ik fiets veel en ik probeer dan ook eens langs een plekje te rijden wat in het college of de raad aan 
de orde is. Op de laatste dag van juni  ben ik met racefiets het nieuwe bruggetje bij het Katerjanspad 
overgestoken. Het  ziet er mooi uit. Ik denk dat Katerjans er ook trots op zou zijn. Zo’n mooi 
bruggetje vernoemd naar een kluizenaar. Goed dat de CDA-raadsleden dit op de agenda hebben 
gezet, want de situatie was het laatste jaar onveilig. Hoewel ik probeer om minimaal 30 km per uur te 
fietsen kijk ik toch af en toe opzij om van de natuur en het Geesterens stroomkanaal te genieten.  Ik 
zie een paartje uit Westerhaar-Vriezenveensewijk die elk met hun eigen hengel nog een vis proberen 
te vangen. Hun auto staat binnen bereik op het zandpad, zodat ze snel verder kunnen. Ik fiets 
glimlachend voorbij. Vlak bij het dorp kom ik Herman Plattje van Westerhaar-digitaal tegen. Deze 
keer plant hij geen bloemen op de rotonde, maar slaat hij de paaltjes in de grond met bewegwijzering 
voor het vliegerfestival dat komend weekend wordt gehouden. Mooi voor Westerhaar dat dit 
evenement nu voor de tweede keer wordt georganiseerd. Hij reageert gelijk dat het niet alleen op 
Westerhaar afstraalt, maar op heel Twenterand. Daar heeft hij gelijk in. Hij vertelt dat de 
weersverwachting voor zaterdag goed is met voldoende wind. Ik beloof om te komen kijken.  
Ondertussen ben ik voor mijn gevoel al aardig ingeburgerd in de gemeente.  
Als er iemand een probleem heeft met de gemeente belt hij of zij de burgemeester. Ik sta de mensen 
geduldig te woord, maar geef ook aan dat de normale procedures die voor iedere burger gelden, 
gevolgd moeten worden. Na afloop is men gewoonlijk tevreden dat de burgemeester heeft geluisterd.  
Ik geniet met volle teugen van de toppers van Twenterand: De dammers van Denk en Zet, de 
springselectie van KEV, de harmonieën en Bosrock in Vroomshoop. Misschien vergeet ik er nu wel 
een paar, maar dat is een goed teken dat er zoveel organisaties en mensen actief zijn. Als college 
doen we graag mee, zoals met de komende drakenbootrace in Vroomshoop en in december met het 
Historisch Schouwspel in Den Ham. 
De schoolvakantie begint dit jaar laat, dus we gaan nog een paar weekjes door. Ik wens u alvast een 
goede zomervakantie. 
 
Cornelis Visser 
 
 
 
 
 
 



Kadernota  
De afgelopen maand hebben we de kadernota behandeld die ipv een voorjaarsnota of zomernota de 
basis legt voor de begroting van 2012. 
 
We moeten constateren dat er nog een groot aantal ontbrekende cijfers zijn mbt tot de  
negatieve financiële gevolgen van het decentraliseren van een aantal rijkstaken de  
komende jaren. Deze vormen een risico voor de begroting. De decentralisatie van taken in het kader 
van AWBZ en WSW zijn daarbij voorbeelden die een enorme impact kunnen  
hebben.  
Bij deze taken is het op dit moment nog niet bekend wat de ( financiële)  
gevolgen zullen zijn voor de begroting van de komende jaren. De financiële gevolgen van  
de gewijzigde invulling van de GR Soweco zijn op dit moment ook nog niet te overzien.  
 
Voorzichtigheid is ondanks de nog steeds redelijk gezonde financiële situatie daarom wel  
geboden.  
 
Het benutten van de Algemeen Risico Reserve is in deze tijd verantwoord, maar willen  
wij wel begrenzen. Er moet kritisch gekeken worden of alle bezuinigingsmogelijkheden  
 
De CDA-fractie heeft duidelijk haar ongenoegen laten horen over het feit dat een aantal 
bezuinigingsonderzoeken nog steeds geen resultaten hebben opgeleverd. Hierdoor zijn deze  
slechts beperkt meegenomen in de nu voorliggende Kadernota 2012 en wordt er slechts  
een bedrag van € 31.744,00 voor 2012 opgevoerd.  
 
Het weerstandsvermogen van onze gemeente is nog steeds redelijk te noemen ondanks  
dat we niet in alle gevallen aan de afspraken die we in het verleden op dit gebied hebben  
gemaakt meer voldoen. Daarom heeft onze fractie aanbevolen om het advies van de accountant ter 
harte te nemen en dit onderwerp op de agenda te plaatsenogen daar beter op  
aanpassen. Het college heeft dit overgenomen en zal het onderwerp op de agenda plaatsen. 
 
De samenwerking met de omliggende gemeentes waar nu een eerste aanzet voor is  
gedaan zien wij met vertrouwen tegemoet waarbij wij naast de kwaliteitsverbeteringen  
zeker ook efficiency voordelen verwachten. Een onderwerp wat zeker bij deze  
samenwerking aan de orde zou kunnen komen is het onderzoeken van een gezamenlijke  
rekenkamerfunctie. Een motie hierover is door de raad aangenomen. 
 
Jeugd en Onderwijs is een belangrijk item voor de CDA-fractie en ziet in de  
samenwerking tussen de bestaande instanties en instellingen een belangrijke rol  
weggelegd bij de gemeente als regievoerder. Op dit moment zijn er erg veel posten op  
de begroting die een relatie hebben met dit onderwerp. Vele personen, instanties en  
instellingen zijn betrokken bij het wel en wee van onze jeugd. De CDA-fractie wil hier een  
beter inzicht in krijgen hoe deze zich met elkaar verhouden en of hier door efficiëntie  
maatregelen geen beter resultaat te behalen zou zijn. Wij zijn inmiddels met het ambtelijk apparaat in 
overleg om deze helderheid op een overzichtelijke wijze te verkrijgen.  
Als CDA-fractie willen wij duidelijkheid over de invulling van de BCF afspraken met de grote 
welzijnsinstellingen. Wat vinden wij als gemeente de basis die garant staat voor datgene wat wij met 
welzijnswerk willen bereiken. Wat zijn de zaken die wij in Twenterand absoluut nodig hebben en wat 
is nu extra. 
 
Een multifunctioneel centrum vinden wij als fractie belangrijk voor Vroomshoop en hopen  
z.s.m. na de inventarisatie door u als college geïnformeerd te worden. Een gezonde duurzame 
financiële exploitatie is daarbij voor de CDA-fractie van essentieel belang.  
 
 
Als er op dit moment een onderwerp is dat leeft in onze gemeente dan is het wel de  
zwembadendiscussie. De belangstelling voor deelname aan de werkgroep zwembaden is  
meer dan goed te noemen en ook via diverse andere kanalen wordt over dit onderwerp  
gesproken. Met betrekking tot de tijdelijke sluiting van de Stamper in de zomermaanden  



wil de CDA-fractie voor de begrotingsvergadering van eind dit jaar een evaluatie over de resultaten 
en problemen die dit heeft teweeggebracht. De CDA-fractie heeft participatie hoog in het vaandel 
staan en is daarom van mening dat bij de evaluatie zeer zeker ook de  
bevindingen van de gebruikers zorgvuldig moeten worden meegenomen. Op basis van  
deze evaluatie kan er een besluit worden genomen voor de eventuele tijdelijke sluiting in 2012.  
 
Burgerparticipatie is het afgelopen jaar middels een pilot uitgevoerd voor de Bibliotheken  
en loopt nog voor de zwembaden. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we  
willen inzetten op burgerparticipatie en vinden het dan ook een goede zaak om dit  
middels pilots te doen. Wij hebben voorgesteld om de pilot Bibliotheken in de raad  
te evalueren voordat we een besluit over de uitkomst doen. Het is niet voor niets dat we  
middels pilots willen onderzoeken wat de beste wijze van participatie is.  
 
Natuurlijk zijn ook de voorgestelde bezuinigingen uitvoerig behandeld waarbij wij op een aantal voor 
ons belangrijke punten wijzingen hebben voorgedragen die ook zijn aangenomen. De voorgestelde 
bezuiniging op de warmemaaltijdenvoorziening is teruggedraaid evenals die welke voor de VVV was 
opgevoerd. 
Daarnaast hebben we een motie ingebracht, die ook is aangenomen, om voor de 
begrotingsvergadering inzicht in de afspraken en kosten van de drie grote welzijnsinstellingen.  
Te verkrijgen. Als die gegevens inzichtelijk zijn kunnen we de discussie gaan voeren over of dat we 
willen we ook krijgen voor ons geld. 
 
Een ander bewogen onderwerp wat uitvoerig aan de orde is geweest is was het Hulpfonds. Een 
motie hierover die we samen met de SGP en de CU hebben ingebracht is aangenomen. Hiermee is 
een belangrijke stap gemaakt om tot een eventuele oprichting van een Hulfonds te komen. 
 
In november gaan we de definitieve begroting 2012 vaststellen en ook dan zal er de nodige tijd en 
energie door de fractie aan besteed worden om er voor te zorgen dat we de juiste beslissingen 
nemen. En om deze begroting ook met onze achterban te bespreken zullen we in alle kernen 
hiervoor inlopen gaan houden. We hebben daarvoor al de datums 27, 28 en 29 oktober al voor 
vastgelegd. We zullen tegen die tijd er voor zorgen dat de locatie en tijden tijdig bekend worden 
gemaakt. 
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de kadernota of andere zaken schroom dan niet om 
mij of een van de andere fractieleden te benaderen.  
 
 
Jan Kuilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Kracht van Overijssel – inspireren, innoveren en investeren 

 

Zoals gebruikelijk hierbij weer een bijdrage voor CDAktualiteiten Twenterand over het wel en wee 
in Zwolle. Op 3 maart j.l. ben ik, mede dank zij jullie steun, weer verkozen om de komende 
statenperiode deel uit te maken van de CDA Statenfractie. In deze bijdrage een persoonlijke 
analyse van het op 14 april j.l. afgesloten Hoofdlijnenakkoord. 

Het Hoofdlijnenakkoord “De Kracht van Overijssel” is een samensmelting van de politieke keuzes die 
werden vastgelegd in de verkiezingsprogramma’s van de 4 in de coalitie samenwerkende partijen 
(VVD, CU, SGP, CDA). In dit soort processen verlies je altijd wat van je eigen (CDA) 
verkiezingsprogramma, maar het eindresultaat mag er zeer zeker zijn. Daarom ben ik van mening 
dat het een goed en evenwichtig hoofdlijnenakkoord is waarin de CDA lijn goed doorklinkt. De meest 
aansprekende punten in het akkoord zijn naar mijn mening: 

 Herijking van de rol van de provincie: het is goed om je regelmatig te bezinnen op je rol en de 
toegevoegde waarde als onderdeel van het openbaar bestuur. Eigenlijk zou dat veel vaker 
moeten gebeuren en op eigen initiatief. Het is dus jammer dat het nu deels wordt 
afgedwongen door opgelegde bezuinigingen door het rijk. Desalniettemin een goede 
ontwikkeling 

 Inzet op diepte-investeringen in de provincie: met geld van de inwoners van Overijssel (de 
opbrengst van de verkoop van Essent) investeren in de Overijsselse infrastructuur, de 
Overijsselse steden, het Overijssels platteland, de Overijsselse economie en ga zo maar 
verder. Uiteindelijk wordt er in de komende 4 jaar een kleine € 1 miljard door de provincie 
geïnvesteerd.  

 Herijking van de ecologische hoofdstructuur: inzet op bescherming en behoud van natuur en 
landschap is op zich een uitstekende zaak, maar het moet niet het platteland en de 
agrarische sector op slot zetten 
 

Natuurlijk had en heb ik als CDA volksvertegenwoordiger ook wensen. Deze hadden naar mijn 
mening steviger in het akkoord een plek moeten krijgen, maar helaas lukt niet alles waar je je voor 
inzet in de politiek. In dit akkoord gaat het vooral om de harde zaken zoals asfalt, stenen en geld. In 
onze Overijsselse samenleving moeten we echter ook samen kunnen leven. Daarvoor zou wat mij 
betreft meer in de sociale thema’s geïnvesteerd moeten worden. Ik persoonlijk vindt het spijtig dat de 
provincie zich, deels gedwongen door rijksbeleid, steeds meer terugtrekt uit het sociale domein. Hier 
hadden (wat mij betreft) onze CDA opvattingen over de verantwoordelijke samenleving waar mensen 
zorg dragen voor elkaar ook op provinciaal niveau invulling moeten krijgen. Een stevigere inzet op dit 
thema door een ‘eigenwijze’ provincie was mijn wens, maar dat is uiteindelijk jammer genoeg niet 
voor gekozen.  

 



De nu ontstane coalitie is naar mijn mening stabiel en stevig en kan op een goede wijze de komende 
bestuursperiode doorkomen. In de Statenzaal in Zwolle zal daarvoor, meer dan in de achterliggende 
65 jaar, op basis van kwalitatief goede politieke debatten samenwerking binnen en buiten de coalitie 
gevonden moeten worden. Als we in de komende vier jaar bij ieder besluit afhankelijk zijn van die 
ene zetel meerderheid (binnen de coalitie hebben we er 24 van de 47), doen we het politiek niet 
goed. Het zal dus vaak leiden tot het zoeken naar een meerderheid, waardoor het in de Zwolse 
politiek spannender zal worden. Ik schat wel in dat dit bij een aantal onderwerpen in de komende 
periode stevige discussie op zal leveren. Daarbij kun je o.a. denken aan: 

 Mobiliteit (inzet op asfalt versus openbaar vervoer) 
 Landbouw (een duurzame economisch levensvatbare landbouw versus kleinschalige ‘hobby’ 

boeren die alleen m.b.v. subsidies het hoofd boven water kunnen houden) 
 Het investeringsprogramma (diepte investeringen in Overijssel met Overijssels geld versus 

oppotten of per inwoner uitbetalen van de Essent reserves) 
 Ambtelijk apparaat (inzet op alles zelf blijven doen versus maatregelen nemen, reorganiseren 

en het werk deels door anderen uit laten voeren) 
 
We kunnen terug zien op een goed campagnetijd en een relatief goed verkiezingsresultaat. Ik wil 
daarbij nogmaals al diegenen die op mij (en op ons)  gestemd hebben van harte bedanken voor 
het in ons gestelde vertrouwen.  
 
Met vriendelijke groet uit Vroomshoop/Zwolle, 
 
Henk Kerkdijk 
 
henk.kerkdijk@home.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Twenterand, in de kern 1 gemeente!” 
 
Dit is de slogan die in het voorwoord staat van de structuurvisie Twenterand. 
Het onderwerp is ter bespreking en vaststelling geagendeerd voor de raadsdebatten en  
raadsvergadering van juli. 
 
De Structuurvisie is het plan dat verschillende gebieden, zowel letterlijk als figuurlijk, met elkaar 
verbindt met als uiteindelijk doel een bloeiende gemeente Twenterand. Een structuurvisie geeft 
richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied waardoor voor iedereen duidelijk is of 
nieuwe initiatieven daarbinnen passen. De Structuurvisie 
laat zien dat wij sterk zijn in onze verscheidenheid en hoe wij die kracht in de toekomst tot volle 
wasdom laten komen. 
Maak gebruik van de kracht van de kernen en de kracht van Twenterand. Want het geheel, 
Twenterand, is meer dan de som der delen, de kernen. Een goede Structuurvisie is een voorwaarde 
voor de ontwikkeling van de gemeente Twenterand in de komende 20 jaar. 
Er zijn een paar vragen gekomen van inwoners van Vriezenveen over de zoeklocatie wonen op de 
plek van de Stobbe en manege. Een klein gebied waar mogelijk woningbouw gerealiseerd kan 
worden. Het oude zwembad en het gebied erachter wordt hiervoor niet gebruikt. Ook niet het oude 
kerkhof. Immers willen we toch graag de oude cultuur en natuur geen geweld aan doen. 
 
 



 

 
 
 
 
De Structuurvisie Twenterand is gericht op de kernen en buurtschappen, maar ook op het 
buitengebied in Twenterand. 
Iedere kern heeft z’n eigen identiteit. En die eigenheid moeten we koesteren, maar tegelijkertijd 
ervoor zorgen dat we één sterke gemeente creëren. 
We krijgen ook te maken met  krimp van de bevolking. Hierop proberen we in te spelen door steeds 
opnieuw te bezien aan welk soort woningen behoefte is. Zeker komen er meer eenpersoons 
huishoudens. We kijken samen met de woningstichting naar deze veranderende behoefte. Ook de 
detailhandel krijgt het op termijn moeilijker door het als paddenstoelen uit de grond schietende 
webwinkels. Hierdoor is het van groot belang dat de winkels dicht bij elkaar komen zodat er een 
krachtig centrum ontstaat in alle kernen. Om zoveel mogelijk winkels te behouden moet de bevolking 
ook zo verstandig zijn om zeker ook in eigen kern te winkelen of boodschappen te doen.   
Met de structuurvisie in de hand willen we samen met u bouwen aan de toekomst van onze 
gemeente. Want de kracht van Twenterand zit in de kernen samen. 
 
 
Johan Oordt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uitslagen Provinciale verkiezingen 2011 
 
 

 
 
 
We blijven kiezers kwijtraken in onze oude CDA bolwerken Vriezenveen en Den Ham, kijken we naar 
de gemeenteraadsverkiezingen was het verlies minimaal in Vriezenveen ongeveer 3%. 
In  Vroomshoop is het verlies kleiner dan in de rest van de kernen, blijkbaar heeft een plaatselijke 
kandidaat wel effect.    
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Winst of verlies 2011 in aantallen, we volgen landelijke beeld dat alles beetje naar rechts opschuift 
,duidelijk is te zien dat landelijk politiek in wel mee speelt  D66 zat ook behoorlijk in de lift afgelopen 
jaren 2007 hadden ze  54 stemmen in onze gemeente,nu een plus van 400. 
in de grafiek kunt nu ook beter de herverdeling van de stemmen zien. PVV pakt bijna de  drievoudige 
winst van de VVD. 
 
 
 
 

We gaan het doen! 
Aanvaardingsspeech Ruth Peetoom op het CDA-congres 

Ja, we gaan het doen... 

Geweldig dat ik uw vertrouwen heb gekregen. Het was mooi, deze voorzittersverkiezing. Ik had er 
vanaf het begin al zin in, maar alle betrokkenheid, enthousiasme, inspiratie die wij als kandidaten zijn 
tegengekomen: het was fantastisch en het belooft wat. 
Ik heb groot respect voor Ton Roerig, Ronald Zoutendijk, Martijn Vroom, Jan de Visser en Sjaak van 
der Tak, voor hun inzet in de afgelopen weken – mannen, dank voor alles! Dank ook aan het 
partijbureau voor alle organisatie en ondersteuning – het was na de Statencampagne in één ruk 
door.... Dank aan de mensen van mijn campagneteam: kijk wat je als vrienden in een paar weken 
van de grond kan tillen! Dank aan iedereen die met de campagne heeft geholpen. Het was 
onvergetelijk en onbetaalbaar. 
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Bij de start van de campagne op 4 maart hebben we als kandidaten afgesproken dat we er een 
feestje voor het CDA van zouden maken. 
Na vier weken met bijeenkomsten waarin er voortdurend stoelen moesten worden bijgezet, grotere 
zaalruimte moest worden gezocht, waarin er overal media was en het CDA niet van de buis was te 
slaan, denk ik dat er maar één conclusie is: het was geen feestje. Het was een feest! 

We nemen afscheid van Liesbeth Spies. Vier maanden zou ze interim-voorzitter zijn, het werden er 
zes. Een half jaar waarin ze een heleboel ingewikkelde dingen gedaan heeft en ook nog lijsttrekker in 
Zuid-Holland was voor de Statenverkiezingen. Dat ze dat heeft gedaan, is echt liefde voor de partij, 
en hoe ze dat gedaan heeft is laat alles zien van haar bijzondere kwaliteiten. Liesbeth, heel erg 
bedankt! 

U hebt mij uw vertrouwen gegeven. Vertrouwen is voor een partijvoorzitter het belangrijkste wat er is. 
Ik heb ooit gezegd dat wie er ook de nieuwe voorzitter mocht worden, dat die het vertrouwen van de 
leden moest hebben om te kunnen doen wat moet worden gedaan. Dat u mij nu dat vertrouwen 
geeft, maakt het mogelijk om aan de slag te gaan. Vertrouwen is kwetsbaar. We hebben het aan den 
lijve ondervonden in de afgelopen periode. Het onderling vertrouwen heeft een knauw gehad. 

Politiek is mensenwerk. Emoties, passie, gevoeligheden, het hoort er allemaal bij. Politiek is wel 
gróte-mensenwerk. Er is veel beschadigd waar eigenbelang de maatstaf werd, waar ego's te groot 
werden, tenen te lang, kringetjes te klein en de blik te nauw. Eén van de mooie dingen van het CDA 
is dat wij al dertig jaar lang onderling van mening kunnen verschillen, terwijl we elkaar ondertussen 
vinden op wat ons verbindt: onze idealen, onze uitgangspunten. We discussiëren stevig, we wisselen 
argumenten, we komen tot een standpunt en daar gaan we voor. Heel belangrijk daarbij is onderling 
respect en dat we elkaars integriteit niet in twijfel trekken. Eerlijk is eerlijk, daar is het in de afgelopen 
tijd wél fout gegaan... Ik ga ervoor dat we ook in dat opzicht weer terug komen bij onszelf en 
volwassen in de politiek staan, zo verschillend als we zijn, maar eensgezind. Met vertrouwen. 

We hebben veel kiezers verloren. We hebben verloren omdat mensen niet meer wisten waar het 
CDA voor stond. En er was het gevoel dat het CDA zó bestuurlijk was geworden dat we de zorgen 
en problemen van mensen niet meer kenden. Voor een partij als de onze, die zo in de haarvaten van 
de samenleving zit, is dat een hard verwijt. Dat is de eerste opdracht, dat we dat weer zijn, een partij 
van de samenleving. Een partij die die zorgen en problemen wél kent, ze vertolkt en er de allerbeste 
oplossingen voor vindt die mogelijk zijn. Juist omdat wij zoveel leden hebben, juist omdat wij op alle 
terreinen ervaring en expertise hebben, mag je van ons verwachten dat we meer zijn dan 
roeptoeters, dat wij wél beleid maken dat toekomst heeft. Door er te staan, door te doen, win je 
vertrouwen. En kiezers. 

We gaan het doen! 

'Als het CDA niet bestond zou het vandaag nog moeten worden uitgevonden', zegt het CDJA, en ik 
vind dat ook. Een partij met onze uitgangspunten is uniek. Christelijk geïnspireerde uitgangspunten 
zijn het, gerechtigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid die gespreid is, rentmeesterschap. Ze zijn 
gekozen als maatschappelijke ijkpunten uit de christelijke bijbel, maar ze worden gedeeld door 
mensen met verschillende levensbeschouwingen. Dat is kostbaar, dat brengt verbinding. Niet alleen 
in de partij, maar ook in de maatschappij die het CDA niet voor niets samenleving noemt. 

Het CDA is de partij van de samenleving, een partij van het midden, een netwerkpartij met idealen. 
Een partij die altijd oog heeft voor de nuance, die weet dat de politieke werkelijkheid ingewikkeld is 
en dat echte oplossingen erom vragen dat je de diepte ingaat. Maar ook een partij die glashelder 
maakt wat ze eraan gaat doen en dat laat horen - in rapporten, natuurlijk, maar ook in one-liners en 
de 140 tekens van Twitter. En dat laat zien, in de keuzes die we maken, in de mensen die het doen. 

We gaan het doen! 

Dat duidelijke profiel neerzetten wat de kiezers zo gemist hebben. Het vergt dat we het allereerst zelf 
helder krijgen. Door een nieuw Strategisch Beraad in te stellen, dat de koers voor de komende tien 
jaar uit gaat zetten. Nieuwe Wegen Vaste Waarden van 1995 krijgt in 2011 een vervolg. Het Program 
van Uitgangspunten moet in nieuwe woorden worden gevat en in nieuwe beelden worden verteld. 



Hertalen heet dat. En met een permanente Programcommissie zal het ons nooit meer gebeuren dat 
mensen niet meer weten waar het CDA voor staat– we hebben het altijd in de etalage, of er nu 
verkiezingen zijn of niet. 

We gaan het doen! 

Met een partijorganisatie die is toegesneden op wat nu nodig is. In november, op het najaarscongres, 
krijgt u allemaal voorstellen en de mensen erbij, met alle vernieuwing, en ervaring die gevraagd is, 
met aandacht voor kwaliteit en de diversiteit die het CDA heeft, in regio's, in kleur, in 
levensbeschouwing, in denken. 

Ja, we gaan het doen. 

Wé – want een partijvoorzitter kan het niet alleen. En moet het niet alleen willen. De voorzitter heeft 
een geweldige berg huiswerk, van de commissie Frissen, van u. Huiswerk in de regio – om meer 
aandacht te schenken aan regionale economie, aan innovatie en duurzaamheid, aan de steden, aan 
mobiliteit, aan veiligheid. Aan zorg met een menselijke maat, aan een houdbaar sociaal 
zekerheidsstelsel, aan de manier hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Huiswerk om wat er op 
lokaal niveau gebeurt beter te verbinden met Den Haag. Huiswerk om vorm te geven aan het nieuwe 
CDA: een partij waar je bij wilt horen omdat het dáár gebeurt. Huiswerk om geloofwaardige politiek te 
laten zien, met mensen die werk maken van hun inspiratie en daar gezicht aan geven. 

Dat gaan we doen. 

Ik ben uw voorzitter. Ik ben van de partij. Ik heb u nodig om het waar te maken – dat nieuwe CDA. 

We gaan het doen. 

We gaan het sámen doen! 

 
 
 
 
 



 
 
Vrijwilligerswerk: best belangrijk.* 
 
Met de mond belijden staatssecretaris Weekers (VVD)  en staatssecretaris Teeven (VVD) dat 
vrijwilligerswerk belangrijk is. Maar hun wegen zijn de afgelopen weken ondoorgrondelijk. 
 
De brief over het stimuleren van goede doelen wordt in Nederland geschreven door het ministerie 
van Veiligheid en Justitie? Waarom? Omdat financieel misbruik en witwassen voorkomen het 
belangrijkste motief is. Er staat, ondanks een CDA-motie, niets over vrijwilligerswerk in en bevat 
slechts opmerkingen over geld. Terwijl veel musea , harmonieën en sportverenigingen toch echt heel 
veel vrijwilligerswerk en geld nodig hebben om te kunnen bestaan. 
 
Die harmonieën, sportverenigingen, scouting en buurthuizen worden overigens in zijn geheel niet 
aangemerkt als goede doelen. Het Concertgebouworkest wel. Hoe bont kun je het maken. Daarom 
hebben we als CDA een nieuwe visie gevraagd van dit kabinet, die uitgaat van de samenleving en 
niet van de grachtengordel. Die moet er voor Prinsjesdag liggen. 
 
Ook bij de belastingdienst speelt iets vergelijkbaars: over het jaar 2008 vordert de belastingdienst 
opgevoerde aftrek voor de vrijwilligersvergoeding terug. Die regeling was juist ingevoerd om 
vrijwilligers geen bonnetjesadministratie te laten bijhouden, maar hun werk te laten doen. 
Begin 2011 zijn de regels met het oog op mogelijk misbruik aangescherpt en waarschijnlijk terecht. 
Maar door het met terugwerkende kracht te doen pak je veel vrijwilligers. Die hebben te goede trouw 
gehandeld en hebben bijvoorbeeld hun bonnetjes niet bewaard, want dat hoefde nu juist niet met de 
vrijwilligersvergoeding. De kamer heeft op de laatste dag voor het reces mijn voorstel overgenomen 
om onmiddellijk met de terugvorderingen te stoppen. 
 
Wat dit met Twenterand te maken heeft? Het museum Oud Vriezenveen was de eerste vereniging 
die mij op hun problemen met de belastingdienst wees. Zo kwam een bal aan het rollen, die 
uiteindelijk in Den Haag is opgepakt. Een mooie samenwerking van de lokale afdeling met lokale 
vrijwilligers. En politiek waarvoor het bedoeld is: om ondersteunend te zijn en oplossing voor 
problemen te vinden. 
 
dr. P.H. (Pieter) Omtzigt Lid van de Tweede Kamer voor het CDA 

 



 
Over het randje 
  
Dagblad Tubantia brengt iedere week een column genaamd ‘Op het randje’, waarin Tom van den 
Berg zijn ongezouten mening geeft over enkele ontwikkelingen in Twenterand. 

Het leuke van een column is, dat wat er geschreven staat niet onder het journalistieke vergrootglas 
ligt. Een columnist mag gewoon een persoonlijke mening geven. 

Vaak is de columnist beroemd, waardoor veel mensen gewoon benieuwd zijn naar wat de hem of 
haar beweegt. Of het is iemand die vanuit een vakgebied of invalshoek net dat beetje  extra te 
vertellen heeft, dat veel mensen interesseert. 

Tom is voor zover wij weten alleen beroemd in kleine kring. Hij is in het dagelijkse leven journalist bij 
Tubantia voor de regio Twenterand. Een vakman dus die nieuws vergaart en aan het papier 
toevertrouwt. Zo blijven gewone mensen zoals wij allen op de hoogte van wat er in onze 
leefomgeving speelt. Door nieuws dat niet is gekleurd en dat dus waar nodig met hoor en wederhoor 
tot stand komt. 

Nu wil het geval, dat Tom intussen erg graag wil laten zien aan de wereld, dat hij een mening heeft. 
In de veronderstelling dat de wereld hier op zit te wachten, heeft hij zich daarom een wekelijkse vaste 
column toegeëigend in Tubantia. Hierin zoekt hij het randje op. 

In zijn laatste paar verhalen heeft hij zelfs zoveel kleur bekend, dat zijn normale werk als 
onafhankelijke journalist onmogelijk is geworden. Zo uitte hij drie weken geleden op schandalige 
wijze kritiek op de zogenaamde ‘boekenman’. Een Twenterander met net teveel boeken die hem 
blijkbaar met iets irriteerde. 

Twee weken geleden richtte Tom zijn pijlen ongenuanceerd op enkele Twenteranders, die goed 
onderbouwde kritiek hadden geuit tegen enkele muziekvrienden van muziektempel Front in 
Vroomshoop. Zuur de azijn plassend, waar hij anderen juist onterecht van beschuldigde. 
Deze week verdedigt hij onverbloemd de veroordeelde wethouder Idzinga, terwijl hij in het verleden 
niet verzaakte, politici van met name het CDA stevig de maat te nemen in zijn column.  

Tom laat keer op keer zien, zowel GemeenteBelangen als Stichting Welzijn Twenterand in zijn 
verhaaltjes te steunen. Dezelfde tendentieuze berichtgeving zien we terug op de nieuwszender van 
Twenterand: DeltaFM. Hebt u bijvoorbeeld op Delta's kabelkrant al iets gelezen over de strafzaak 
van wethouder Idzinga? Wij ook niet.  
  
Tom van den Berg had er in het belang van heel Twenterand beter aan gedaan, de verschillende 
kwesties gewoon als journalist te benaderen en ook eens de andere kant van de verhalen te horen 
en te wegen. Als Tubantia haar neutrale imago wil handhaven zou men Tom beter een keuze kunnen 
laten maken uit de volgende twee opties: 
Hij gaat verder als columnist en stopt als journalist. De mensen die hij aanvalt in zijn columns, krijgen 
zo een eerlijke kans zich te verdedigen via een echte journalist. 

Of hij gaat verder als journalist en gaat zijn vak eindelijk serieus nemen. Hij laat het schrijven van 
columns weer over aan mensen die echt wat te vertellen hebben, dat de moeite van het lezen waard 
is. 

Zoals collega columnist Johan Cruijff zou zeggen: ‘en da’s logisch’! 

Ruiter te Voet 

 
 
 
 
 
 
 



 
Kerncommissie Vriezenveen denkt Twenterand breed 
 
De kerncommissie denkt niet alleen aan Vriezenveen. Natuurlijk spannen we ons ook in om thema’s 
voor de kern Vriezenveen goed op de agenda te krijgen. Zoals de verkeersvisie Vriezenveen. 
Daarbij staan we niet alleen stil bij de initiatie fase van dit plan, maar volgen nu ook de 
ontwikkelingen van de uitvoering. Denk daarbij aan de kruising Krijgerstraat/Westeinde (C1000). 
Deze is nu aangepakt. Als kerncommissie zullen we alert blijven hoe deze verandering nu in de 
praktijk zal uitpakken. De volgende 2 zaken van de verkeersvisie komen er ook aan nl. de aanpak 
van de 2 kruisingen, nl.  Verzetstraat/Aadorpsweg en Aadorpsweg/Westeinde. Deze werden ook in 
de kadernota benoemd als project. 
 
Nu hoor ik U denken Twenterand breed. Hoe dan? 
 
Nou heel simpel tijdens de bespreking van de kadernota kwam er een grote bezuiniging aan de orde 
mbt maaltijdvoorziening. De voorzitter van deze stichting is tijdens een kerncommissie vergadering 
geweest om toe te lichten wat de werkzaamheden zijn van deze stichting voor de kernen van 
Twenterand. Vanuit de kerncommissie hebben we media geïnformeerd en natuurlijk ook de CDA 
fractie leden. 
 
Andere belangrijk thema’s waar de kerncommissie Vriezenveen zich mee bezig heeft gehouden of 
nog beter gezegd waar we mee verder gaan zijn : LOG en Zwembaden. Verder blijven we alert op 
elk actueel thema wat zich maar voordoet in Gemeente Twenterand (in het bijzonder voor de kern 
Vriezenveen). 
 
Als kerncommissie willen we een zo breed mogelijke afspiegeling van de kern Vriezenveen zijn, 
daarom mocht U interesse hebben in het deelnemen in deze kerncommissie kunt U zich melden bij 
Gerard ter Halle (gth@dds.nl)  of Heini Veneberg (heiniveneberg@hetnet.nl). 
 
Namens de kerncommissie Vriezenveen 
Voorzitter Heini Veneberg 
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van CDA Twenterand op maandag 24 
januari in Gereformeerd kerkelijk centrum Irene te Vroomshoop 
 
 
1. Opening  

Huib heet allen van harte welkom. 
Hij begint deze avond met het uitspreken van zijn verwachtingen voor 2011. Het jaar van 
de Provinciale Statenverkiezingen, zo belangrijk vanwege de erop volgende Eerste Kamer 
verkiezingen. Het campagneteam onder leiding van Gerard ter Halle is hiervoor al druk aan 
de slag.  
Daarna volgt een beschouwing op de vier grondtonen van het CDA: 
Gespreide verantwoordelijkheid, Gerechtigheid, Rentmeesterschap, Solidariteit en hoe deze 
te vertalen naar politiek voor elke dag 
 
Met kennisgeving afwezig: Jan Cees Kaas, Heini Veneberg, Rolf ter Velde, Ine Krispijn en 
Gerrit Heuver. 
Iets later: Annie Ribberink. 

2. Agendavaststelling 

Op voorstel van Huib wordt punt 3 mededeling wordt ingevoegd. Daarna wordt de agenda 
vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 

Huib leest het standpunt voor van het bestuur inzake de afwezigheid van raadslid mevr. 
Boerkamp op deze ALV van 24 januari 2011. 



Uit dit standpunt: 
 

De fractievoorzitter Jan Kuilder en ondergetekende [de voorzitter] hebben een tweetal gesprekken 
gevoerd met mevrouw Boerkamp over de gevolgen voor haar functioneren binnen fractie en raad 
naar aanleiding van de problemen binnen haar privésituatie. 

 
Wij staan als lokale afdeling binnen onze partij natuurlijk niet op onszelf. Voor al ons handelen willen 
wij ons conformeren aan de regels en richtlijnen die binnen onze partij gelden. Op het partijcongres 
van 27 november 2010 is een resolutie van het CDJA aangenomen die betrekking heeft op de kwestie 
die nu voorligt en die afsluit met de volgende tekst:  

Spreekt uit dat:  
1. Te kiezen of te benoemen CDA’ers integer moeten zijn en het christendemocratisch gedachtegoed 
ook in hun handel en wandel in privé situaties en de politieke praktijk moeten uitdragen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag.  

 
Wij staan wij achter deze resolutie en het is duidelijk dat met de kennis die wij als bestuur van de 
privé situatie hebben, dit op gespannen voet staat met de aangenomen resolutie. Mevrouw Boerkamp 
heeft kennis kunnen nemen van deze resolutie en het is aan haar , volgens de kieswet, om te 
beoordelen of zij voldoende ruimte ziet om haar zetel op termijn weer in te nemen en het bestuur en 
de fractie hiervan te overtuigen. 
 
 

4. Verslag van de vorige vergadering d.d. 18 oktober 2010 

Er zijn geen wijzigingen of opmerkingen op of naar aanleiding van het verslag. Het verslag 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.  Bestuurswisselingen 

Jenny van Beek, de vice-voorzitter heeft per 1 januari het bestuur verlaten. Zij heeft 6 jaar 
in het bestuur gezeten. Huib spreekt haar toe, en Jenny spreekt een dankwoord uit. Zij 
krijgt een bon en een bos bloemen. Jenny wordt opgevolgd door Frouwke Bramer-Hegen. 
Frouwke blijft gewoon haar positie op de lijst behouden. Daarnaast zijn Gerrit Verheij en 
Gert Timmer toegetreden tot het bestuur. Ze zijn beide voorzitter van een kerncommissie, 
Gerrit in Vroomshoop en Gert in Den Ham. Allen worden welkom geheten in het bestuur en 
krijgen een bos bloemen. 

  

 
6. Beleidsvoorstellen van het bestuur 

Uit de aanbevelingen uit het rapport ‘Terugblik en Vooruit zien’ heeft het bestuur een 
aantal beleidsvoorstellen geformuleerd. Huib presenteert een eerste set van voorstellen 
aan de ALV. Deze betreffen het kandidaat lijsttrekkerschap.  
Huib meldt dat we al wel met de functioneringsgesprekken begonnen zijn, voor zowel de 
wethouders, de fractieleden en fractievolgers. De eerste keer is was een 
doelstellinggesprek. Daarna volgen twee functioneringsgesprekken in het tweede en 
derde jaar. De eerste ronde van functioneringsgesprekken staat gepland voor juni 2011. 
 
Kandidaat-lijsttrekkerschap. 
 Kiezen we als lijsttrekker de beoogd fractievoorzitter of wethouder of laten 

we dit afhangen van de persoon? 
Bertus Wessels gaat voor het laten afhangen van een persoon. Arie van Eck gaat met 
Bertus mee en stelt het scherper: Eerst afvragen wat je verwacht van de lijsttrekker. 
Een stemmentrekker? Joop Dijkstra reageert hierop. De lijsttrekker hoeft niet perse 
een stemmentrekker te zijn, maar vooral iemand die het partijgedachtegoed goed 
kan uitdragen: Waar staan we voor hoe is dat goed te vertalen. Johan Oordt beaamt 
wat Joop zegt. Niet alleen stemmentrekker, maar ook gedachtegoed uitdragen. Huib 
concludeert dat deze gedachte ook neigt naar de keuze om het van de persoon te 
laten afhangen. Bertus vult aan: Van tevoren (voor de verkiezingen) moet de 
lijsttrekker laten weten of hij/zij wethouder dan wel fractielid wordt. Dat is 



transparant en helder. Joop Dijkstra vraagt waarom: je zoekt een kandidaat die het 
CDA gedachtegoed in zich heeft. Wethouders kunnen dit uitdragen maar hebben ook 
algemeen belang in ’t oog. Arie stelt het scherper: gaat het om inhoud of persoon? 
Naar zijn mening, aansluitend op politiek leider en dualisme: wethouder en politiek 
leider kan niet samengaan. Echter, de bevolking, minder bij politiek betrokken, kijkt 
hier anders tegenaan en dat moet ook meewegen. 
Huib concludeert dat we naar het derde alternatief neigen. 
Gerard Boes stelt dat Politiek leider zijn verband houdt met doelstellingen: beloftes 
worden afgerekend op resultaten. Voor nu en voor de toekomst deze balans 
afwegen. 
Herman Kottier verwijst naar het boekje ‘de Val van Balkenende’. Conclusie van het 
boekje is dat de val is veroorzaakt doordat Balkenende de goede mensen uit het 
instituut trok, en meenam naar de regering. Daarom wil Herman voorstellen de 
lijsttrekker fractievoorzitter te laten zijn, voor de goede balans. 
Gerrit Verheij verwijst naar de aanbevelingen uit het evaluatie rapport en vindt dat 
de lijsttrekker wel bekend moet zijn bij het publiek. Vraag dan wie bekend is. 
Wethouders zijn naar buiten toe veel bekender dan fractieleden.  
 

 Enkelvoudige of meervoudige voordracht door het bestuur? 
Jan Kolkman vraagt kunnen kandidaten aangedragen worden door leden? Ja dat kan, 
deze voordracht moet dan worden ingediend bij het bestuur.  
Jan Binnenmars vindt dat voor beiden iets valt te zeggen, maar neigt toch naar de 
enkelvoudige voordracht. Landelijk hadden ze twee kandidaten die beiden afhaakten. 
Een enkelvoudige voordracht is naar buiten toe een sterk signaal. Bovendien, bij een 
democratische keuze tussen twee wordt er één gekozen en wat dan te doen met de 
nummer twee? Dat is altijd moeilijk. Gerrit Verheij is het eens met Jan Binnenmars. 
Zijn vraag is dan kies je dan de meest bekende figuur, of meest inhoudelijke 
persoon. Bertus Wessels is voorstander voor meervoudig voordracht. Hij is niet bang 
voor afvallers. 
Jan Kuilder kan zich vinden in wat Gerrit zei. Hij is voor een goede keus van één 
persoon. Joop Dijkstra informeert of de vertrouwenscommissie die de lijst samenstelt 
ook de lijsttrekker aanbeveelt. Gerard ter Halle antwoord dat de nummer één net 
voor de vertrouwenscommissie wordt gekozen. 
 

 Moeten een kandidaat-lijsttrekker solliciteren – zich zelf melden bij het 
bestuur, of moet het bestuur mogelijke kandidaten benaderen. 
Bertus Wessels vindt dat de kandidaat-lijsttrekker moet solliciteren, maar wil dan 
ook dat het bestuur een vacature uitschrijft. Jan Kolkman vindt dat het bestuur ook 
kandidaten moeten kunnen vragen voor de lijst. Jan Kuilder wil beide opties open 
laten. Hij zou het jammer vinden om een kandidaat te laten lopen die alleen maar 
een zetje nodig heeft. Gerard ter Halle zegt dat het des CDA’s is om mensen te 
vragen. Huib wil voorkomen dat mensen zich gepasseerd voelen. Jan Binnenmars 
legt het accent op ambitie – wil je een nummer één die zich heeft laten overhalen, of 
moet hij vanuit een drive zelf reageren/solliciteren. Gerard ter Halle meldt dat voor 
de kandidaat lijsttrekker dezelfde procedure geldt als voor de overige kandidaten: de 
leden dragen namen aan. Jan Kuilder vindt motivatie van belang, zeker voor de 
lijsttrekker. Joop Dijkstra vraagt naar transparantie in de procedure: de leden 
moeten kunnen meebeslissen. Arie van Eck wil de beleidsvragen die hier voor liggen 
met elkaar in verband brengen. Als bestuur iemand zoekt en enkelvoudige 
voordracht doet is dit niet transparant. Aanmelding van leden en een meervoudige 
voordracht is heel transparant, idealiter, maar de praktijk is weerbarstig. Uiteindelijk 
beslist de kandidaat zelf. Johan Oordt stelt dat bij een enkelvoudige voordracht de 
ledenvergadering niets te kiezen heeft. Bij een meervoudige voordracht valt er iets 
te kiezen. Wel moeten dan de kandidaat-lijsttrekkers van tevoren aangeven of als ze 
niet gekozen worden ze dan lager op de lijst kunnen/willen worden geplaatst. Jenny 
van Beek vraagt of je nummer 1 uit lijst van kandidaten wil kiezen of aparte 
kandidaten (apart van de kandidatenlijst) hiervoor wil hebben. Bertus merkt op dat 
als je nummer 1 uit lijst kiest, je dan ook uit mensen kunt kiezen die niet 
gesolliciteerd hebben.  
Arie van Eck merkt op dat we nu weer terug bij zijn bij het eerste punt: wat 
verwacht je van lijsttrekker. De rest volgt hieruit.  



Jan Pastink vindt dat er veel veronderstellingen worden gemaakt. Een goede 
wethouder als kandidaat lijsttrekker heeft zijn voorkeur. Een goed wethouder is 
bekend. Als de wethouder niet door wil, heb je een andere situatie. Afhankelijk van 
de situatie kunnen scenario’s bedacht worden. Gerhard Boes zou toch iedereen willen 
laten solliciteren. Dan wikken en wegen, in het licht van de gedane beloftes en 
realisaties daarvan. Dan is iedereen tevreden en heeft iedereen een kans gehad. Bas 
Tinselboer deelt de zienswijze van Gerhard Boes. Wel vindt hij dat van tevoren 
kerncompetenties van de politiek leider goed vastgelegd moeten zijn en te gebruiken 
zijn bij de beoordeling van de sollicitaties.  
 

 Moet het bestuur een voorkeur uitspreken? 
Dit punt wordt niet verder uitgewerkt, de discussie hierover ligt in het verlengde van 
voorgaande discussie. 
 

 Wanneer gaan we starten? 
Ofwel, wanneer zetten we de verkiezingen op de agenda? Jan Kuilder wil dit zo vroeg 
mogelijk: zo gauw we met programma beginnen te schrijven. Afgelopen keer was dat 
in augustus/september van het jaar voor de verkiezingen. Wordt als startpunt voor 
een jaar voor de verkiezingen begonnen, dan is er veel beter als team te opereren. 
Het eerste half jaar kan dan besteed worden aan het programma, tweede helft aan 
de mensen. Gerrit Verheij pleit ervoor het traject voor de landelijk verkiezingen aan 
te houden voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop naar de verkiezingen 
moet wel rekening gehouden worden met de bestaande fractievoorzitter en 
wethouder. Voorafgaand aan start is het noodzakelijk het perspectief van de 
zittenden te bepalen. Dit komt in functioneringsgesprekken al aan orde. Arie van Eck 
waarschuwt dat we ons er wel van bewust moeten zijn dat bij functiewisselingen bij 
verkiezingen de betrokkenen al eerder vanuit de nieuwe rol gaat acteren. (De nr 6 in 
de fractie die lijsttrekker wordt, zit vanaf dan anders in raad). Johan Oordt vult aan: 
Nu al beginnen met scouting is heel belangrijk. We moeten nu al de mensen 
binnenhalen die het CDA gedachtengoed al uitdragen maar nog geen lid zijn. En ook 
jongere mensen. Dit is essentieel voor de toekomst. Huib beaamt dit, en wil dit via 
de kerncommissies insteken. 
 
In april komt het bestuur hier op terug.  

 
 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van CDA Twenterand op maandag 4 april 2011 in 
de Zandstuve te Den Ham 
 
 
7. Opening  

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij begint met een overdenking “Zoals 
wij zijn, zo zijn de tijden” en vervolgt met gebed. 
 
De volgende personen hebben zich afgemeld: Ine Krispijn, Dhr. Bos, Bas Tinselboer, Rolf ter 
Velde en Gerard ter Halle. 
Annie Ribberink komt later.  

8. Agendavaststelling 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

9. Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst dd 24 januari 2011 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

10.  Beleidsvoorstellen 



Huib presenteert de voorstellen zoals deze in het bestuur zijn besproken. 

De kandidaat-lijsttrekker moet zijn/haar ambitie kenbaar maken. Kenmerken en beoogd doel 
blijft open. Wel komt er vooraf een profielschets van verwachte competenties van de beoogd 
lijsttrekker. 

Het bestuur geeft de voorkeur aan een meervoudige voordracht. Op basis van het nog uit te 
brengen profiel kunnen leden solliciteren of voorgedragen worden door tenminste 10 andere 
leden. De zittende fractieleden en wethouders worden tijdens hun functioneringsgesprek 
gepolst omtrent hun ambities voor de volgende periode. 

Eén jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen wordt de procedure geopend. Het eerste half jaar 
ligt dan de focus op het verkiezen van de lijsttrekker en het vaststellen van het 
verkiezingsprogramma. In de tweede helft van dat jaar is er tijd voor de rest van de kandidaten 
op de lijst.  

 

Het bestuur stelt voor een commissie in het leven te roepen voor de voordracht van 
wethouders. Deze commissie, de commissie ‘voordracht wethouders’ krijgt een adviserende rol 
richting fractie. De uiteindelijke keuze van een wethouder ligt bij de fractie. De commissie geeft 
advies over het aantal wethouders en doet een enkelvoudige voordracht bij het zoeken naar 
een wethouder. Ook is het aan de commissie om het profiel voor de wethouder in Twenterand, 
dat in november 2009 op de ALV is vastgesteld, verder aan te scherpen.  

De commissie zal gaan bestaan uit twee fractieleden, twee bestuursleden en een onafhankelijk 
voorzitter (ook CDA lid). 

Johan Oordt vraagt zich af of hier een landelijke procedure voor is. Ook vraagt hij zich af of het 
instellen van zo’n commissie gezien zou kunnen worden als een brevet van onvermogen van 
de fractie. Sommige afdelingen werken nu al met zo’n commissie. Ook binnen de provincie 
Overijssel is nu zo’n commissie ingesteld en Henk Kerkdijk geeft aan dat deze commissie zijn 
nut nu, net na de verkiezingen en tijdens de coalitieonderhandelingen, bewijst en rust geeft in 
de fractie, hoewel het instellen ervan eerst stof deed opwaaien. 

Huib verwacht van de leden op de volgende vergadering een besluit. Henk Kerkdijk meldt tot 
slot dat in de provincie het fractiereglement voor de instelling van zo’n commissie aangepast is. 
Wellicht dat dit ook voor het plaatselijk fractiereglement geldt. Dit zal uitgezocht worden en de 
noodzakelijke aanpassingen zullen voorgesteld worden als in de volgende ALV besloten wordt 
zo’n commissie in te stellen.  

 
11. Politieke rondblik 

Zijn er vragen vanuit de leden voor de fractie? Derk Hilberink geeft de aftrap met een vraag 
over de planning voor de realisatie van een Activiteitencentrum in Vroomshoop. Hij heeft 
gezien dat het hiervoor bestemde terrein is omgeploegd en ingezaaid, terwijl toch dit jaar met 
de bouw begonnen zou moeten worden volgens planning? Jan Kuilder zal navraag doen over 
de planning.  
Jan Kolkman heeft vernomen dat uit het oogpunt van kostenbesparing het openbaar groen 
wordt vervangen door gras. Geldt dit ook voor de bodembedekkers? Hij vindt dit jammer en 
verkwanseling van geld. De bodembedekkers hoeven maar eens per jaar onderhouden worden 
(snoei), gras moet vaker worden gemaaid. Johannes Schipper meldt dat gras volgens de 
gemeente goedkoper is: maaien ipv schoffelen. Het totale pakket is al vastgesteld. Johan Oordt 
merkt op dat in geval van bodembedekker er best naar de gemeente gebeld kan worden, en 
deze op basis van goede argumenten best wil afwijken van het vastgestelde plan. Derk 
Hilberink merkt op dat minder onderhoud ook minder mensen betekent. Waar blijven deze 
mensen? Volgens Johan Oordt wordt nu alles opgevangen met natuurlijk verloop. Jan Kuilder 
stelt voor om de kaart met openbaar groen digitaal beschikbaar te maken via de site. Dit zou 
een kleine moeite moeten zijn.  
Vervolgens ontstaat er een discussie over het inlichten van burgers. Burgers worden niet 
persoonlijk op de hoogte gesteld van bestemmingsplanwijzigingen die hen raken. Waarom 



niet? Aanschrijven is een kleine moeite. Johan Oordt is hierop tegen, als iemand vergeten 
wordt heeft de gemeente niet aan de plicht voldaan, met alle gevolgen van dien. Nu worden 
wijzigingen openbaar gemaakt in Gemeentecontact, waarmee aan de plicht wordt voldaan om 
de burger in te lichten. Het is aan de burger zelf om op de hoogte te blijven.   
Derk Hilberink vraagt of het college al een standpunt heeft ingenomen met betrekking tot 
SOWECO? Jan Kuilder antwoord dat een definitief voorstel pas eind mei verwacht wordt. 
Daarom kan nu dus nog geen standpunt worden ingenomen. Hij merkt op dat het voorstel wel 
getoetst zal worden op de zorg voor de mensen. Jan Kolkman vraagt of bij plannen voor het 
wegennet aansluiting met andere gemeenten gezocht wordt. Als voorbeeld noemt hij de 
Rondweg in Vroomshoop langs het Zwolse kanaal. Waarom niet een route zo snel mogelijk 
naar de N36 – richting Wierden, in plaats van via Daarle en Hoge Hexel? Johan Oordt meldt 
dat deze optie gekozen is vanuit de wens de Hammerstraat in Vroomshoop veiliger maken, 
mede in overleg met de ondernemers. Hij vindt dit wel een goede tip. Henk Kerkdijk vult aan 
dat ook provinciaal onderhoud aangegrepen kan worden om plannen ten uitvoer te brengen.  
Gerard Hoff merkt met betrekking tot het wegenonderhoud op dat ooit vanuit de bijstand 
mensen werden ingezet voor onderhoud van wegen in het buitengebied. 
De gemeente wordt in de toekomst verantwoordelijk voor de wetgeving ‘werken naar 
vermogen’. Dit is een grote taak maar de benodigde financiering wordt niet of maar deels 
bijgeleverd. 
 
 
Evaluatie provinciale statenverkiezingen 
Frouwke presenteert de evaluatie, bij afwezigheid van Gerard  ter Halle . Gerard heeft de 
presentatie gemaakt. Er zijn drie kandidaten uit Twenterand verkozen in de provinciale staten: 
Henk Kerkdijk (CDA), Martha van Abbema-van Wijtsma (CU) en Anneke Beukers-Maatje 
(PvdA). Voor deze verkiezingen was er een 5% hogere opkomst in vergelijking met de opkomst 
in 2007. Het CDA is de enige partij die ten opzichte van 2007 stemmen verloren heeft. De 
andere partijen zijn licht hoger uitgekomen en ook nieuwkomer PVV behaalde zo’n 1200 
stemmen in de gemeente Twenterand.Henk Kerkdijk neemt het stokje van Frouwke over met 
een foto-impressie van de afgelopen campagne. Ook gaat hij in op de huidige stand van 
zaken.Op het moment zijn de coalitieonderhandelingen gaande. De inzet is een coalitie van 
CDA (2 gedeputeerden), VVD (2 gedeputeerden) en CU&SGP (samen 1 gedeputeerde) met 
smal coalitieakkoord. Er is dan met de coalitie een kleine meerderheid: 24 van de 47 zetels. 
Het eerste concept van het akkoord zal op 6 april gepresenteerd worden en op 13 april 
besproken worden in de fractie. Vervolgens is het debat gepland op 20 april en dan zullen ook 
de gedeputeerden benoemd worden. Op 23 mei zijn de Eerste Kamer verkiezingen. Bertus 
Wessels wil op de LOG terugkomen. De coalitiepartners SGP en VVD zijn voor, wat wordt 
hierover in het coalitieakkoord opgenomen?  
Henk Kerkdijk antwoord dat hij en ook Theo Rietkerk zich hard maken voor de Twenterandse 
optie, zoals ook in het verkiezingsprogramma van het CDA is opgenomen. Gerard Hoff heeft 
ook een vraag over LOG – maar dan op gemeentelijk niveau. Wat is de status van het stuk dat 
door de Grondmij wordt aangeleverd? Immers bij wet wordt de reconstructie afgedwongen, dus 
het kader staat. Antwoord hierop is dat het aan provincie en gemeente is om daar vorm aan te 
geven (vanuit Ruimtelijke Ordening). De Provincie doet omgevingsvisie (waar wonen, recreatie, 
natuur etc); gemeenten leggen bestemmingsplan daarop vast. Als gemeente afwijkt van 
omgevingsvisie kan provincie een aanwijzing geven, ofwel dwingend opleggen hoe het wel 
moet. De resultaten worden pas duidelijk na coalitievorming. Gerrit Verheij ziet nog niet de rol 
van de Grondmij hierin. Henk Kerkdijk antwoord dat de Grondmij adviezen geeft aan de 
gemeente over de invulling van het bestemmingplan. Het kader moet dan duidelijk zijn.  
Theo gaat zich daar hard voor maken, hij heeft de boodschap duidelijk vanuit de Overijsselse 
CDA fractie meegekregen.  Gerard Hoff heeft nog een vraag over agrarische activiteit en de 
begrenzing richting  natuurgebieden en bewoond gebied. Voor beide zou de grens op 500 
meter liggen. Zijn vraag is wat als bewoond gebied wordt aangemerkt. Dit wordt binnenkort in 
een raadsdebat behandeld. Johannes zal hier alert op zijn. 
 
 
 

12. Terugkoppeling CDA Partijcongres dd 2 april 2011 
Afgelopen zaterdag is Ruth Peetoom gekozen tot nieuwe partijvoorzitter met 60% van de stemmen. 
Ook de andere leden van het bestuur zijn verkozen: penningmeester: dhr. H.P.J. (Bart) van Meijl, 



vrijgekozen lid Dagelijks Bestuur: mw. A.M.J. (Anita) Rasenberg en Lid Partijbestuur portefeuille 
Grote Steden: dhr. A.E. (Alwin) de Jong.  
De kandidatenlijst voor de Eerste Kamer is vastgesteld en er zijn 12 resoluties aangenomen. Eén 
van die resoluties ging over de rugzakjes in het onderwijs. Dit is echter ook opgenomen in het 
coalitieaccoord, wat is dan de zin van een resolutie? Henk Kerkdijk meldt, dat wel wordt ingezien 
dat er iets moet veranderen, maar het tempo waarin nu veranderingen worden doorgevoerd is te 
snel. Aan het tempo kan wat gedaan worden. 

 

 
13. Rondvraag en sluiting  

Jan Kolkman stelt voor om nieuwe leden eerst een jaar op proef lid te laten zijn (geen 
contributie). Dat zou kunnen helpen om leden te werven. Dit kan nu al met een 
gastlidmaatschap. Mariska Scherphof vult aan dat het Partij ook een ledenwerfactie op touw 
heeft gezet: ieder nieuw lid geworven in mei of juni levert 10 euro bonus op voor de afdeling. 
Bovendien maken nieuwe leden die in de maanden mei en juni lid worden, kans op een 
uitnodiging om een dag naar de Tweede Kamer te komen. Zij krijgen daar een rondleiding, een 
lunch en een gesprek met één van onze Kamerleden en brengen een bezoek aan de publieke 
tribune.  Het bestuur zet de ledenwerving op de agenda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGADERSCHEMA 2011 
 

6-jul      
11-jul  AB vergadering   agenda volgt  

12-jul  Fractie  Voorbereiden Raadsvergadering 
        

13-jul  Raadsinfo    
        

19-jul  Raadspresidium    
       

20-jul  Raadsvergadering    
     

        Zomervakantie van 23 juli t/m 4 september 
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