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Terugblik digitale provinciale ALV 

Op maandag 16 november was de provinciale
ALV. Dit keer volledig digitaal! Aan het begin
kwam Hugo de Jonge even langs om ons bij te
praten waar hij zoal mee bezig is. Elk nadeel
heeft zijn voordeel: omdat we digitaal vergaderen
kon Hugo even inbreken. Dezelfde avond was hij
ook bij de alv van Friesland en Limburg :)  

Aan het einde van de avond stond onze
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provinciale staartlijst vast, was het duidelijk welke
amendementen we naar het landelijke congres
doorsturen en hadden we een nieuw bestuurslid
communicatie: Victoria Ruijs. Een levendige alv
met een kleine 100 deelnemers! Lees verder...

Van de fractievoorzitter

Het was weer een enerverende maand! Laat ik
beginnen met het belangrijkste nieuws. De
begroting werd door een grote meerderheid van
de Provinciale Staten aangenomen. Tijdens de
begrotingsbehandeling heb ik om duidelijkheid
gevraagd voor veel agrariërs die naast het
stikstofdossier nu ook met de ambities
geformuleerd in de omgevingsvisie in
onzekerheid leven. Lees verder...

Van de voorzitter: de blik naar voren

Sinterklaasgedichten, gedachten over 2020, de
laatste maand in aanloop naar de Kerstdagen en
oudejaarsconferences. Het lijkt erop dat veel in
december gaat over “terugblikken”. Terugblikken
op een bewogen jaar. Dat lijkt me ook heel
begrijpelijk. Het is goed om stil te staan bij wat
gepasseerd is. Zeker omdat onze jaren ‘20
“roaring” zijn begonnen. Lees verder...

Uit de Statenvergadering
 
Op de agenda van de provinciale
statenvergadering stond onder
andere de programmabegroting
2021. Deze werd door een grote
meerderheid van PS aangenomen.

Er zijn een aantal moties
aangenomen die (mede) ingediend
zijn door het CDA, te weten
- de motie Associate Degree voor de
maakindustrie en zorg  
- de motie Coördinatie Aanpak
Winkelleegstand  
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Fractievoorzitter Derk Boswijk
stond in zijn inbreng bij een paar
punten stil, zoals de economie,
landbouw en wonen. Lees verder... 
 

- de motie Houd de wind in de zeilen 
- de motie VAB en criminaliteit 
Lees verder...  

Ook op de agenda stond het
Statenvoorstel over handelsmissie
naar Guangdong. Hoewel het een
boeiend debat was, is er geen
besluit genomen. GS komt later met
een nieuw voorstel. Lees verder... 

Daarna zorgde een debat over het
beleid van verschillende bibliotheken
tot een heuse rel over of Jip en
Janneke, net als Zwarte Piet, nog
wel van deze tijd zijn. Lees verder...
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VIDEO: bekijk het fragment uit het debat

Houdt de dienstapotheek in Amersfoort 

Wanneer er niet snel wordt ingegrepen, verdwijnt
de Dienstapotheek uit Amersfoort. Het CDA vindt
dat de spoedzorg daardoor verslechterd en het
veiligheidsgevoel van de inwoners wordt
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aangetast. Daarom wordt er aanstaande
woensdag bij de statenvergadering een motie 
ingediend. Lees verder..

CDA stelt vragen over STAF rapport
 
Statenlid Chris Westerlaken heeft vragen gesteld
naar aanleiding van het STAF rapport. Het
rapport beschrijft dat in diverse provincies extra
hectares stikstofgevoelige natuur is bijgetekend.
Er wordt aangegeven dat deze aanpassingen
grote gevolgen kunnen hebben voor bedrijven in
de omgeving. Maar dat het er op lijkt dat deze
aanpassing niet transparant zijn en
‘stilletjes’ gebeuren. Lees verder...

CDA stelt vragen over minder OV

Willem Wijntjes en Gerdien Bikker
hebben vragen gesteld over het verminderde
aantal ritten, en in sommige gevallen zelfs het
wegvallen van een hele lijn (94 Ameide), in het
OV. Dat er vanwege corona minder reizigers zijn
snapt iedereen, maar het is belangrijk dat de
regio bereikbaar blijft! Lees verder...

Even voorstellen: bestuurslid
communicatie
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Ik ben Victoria Ruijs. Ik ben geboren
en getogen in Zeist. Na mijn studie in
Utrecht, en 10 jaar in het
Amsterdamse, woon ik nu weer in
Utrecht met mijn man en dochter.  

Sinds 2016 ben ik directeur van het
familiebedrijf Hotel Theater Figi in
Zeist. Een prachtige baan, en een
enorme uitdaging zeker in deze
zware tijden. Sinds 2018 zit ik in het
bestuur van CDA Zeist. Ik ben
vereerd dat ik mij nu ook mag
inzetten voor het CDA in de
provincie Utrecht. 

Vanuit de waterschappen

Op donderdagavond 26 november vonden in het
Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi
en Vecht algemene beschouwingen plaats ter
gelegenheid van de Begroting 2021 en van de 9-
maands Bestuursrapportage. Lees verder... 

De CDA-fractie in het waterschap Amstel, Gooi
en Vecht is zeer tevreden over de nieuwe
publiekscampagne die in 2020 door het
waterschap werd gelanceerd: de Blauwe
Golf. Weet u iemand die een Blauwe Druppel
verdient? Meld het ons!

De CDA-fractie heeft in de Algemeen
Bestuursvergadering van 18 november 2020
ingestemd met de begroting 2021 van het
Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden. Lees verder...
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Voor het eerst in het 40-jarig bestaan van het CDA is het congres volledig
digitaal. Het congres wordt verspreid over twee dagen: 11 & 12 december.
Reserveer de data alvast in je agenda. We hopen dat je erbij bent! Voor meer
informatie over aanmelden, programma en stemrecht, klik hier. 
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VIDEO: Onze jongerenkandidaten vertellen wat Kerst voor hen betekent, met oa
Derk Boswijk en Jantine Zwinkels. Houd je aan de maatregelen en #Reddekerst!
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