Van de bestuurstafel
Beste CDA-Leden.
Er is heel wat gebeurd de afgelopen weken, of liever gezegd
er is eigenlijk niets gebeurd. Er zou eigenlijk heel veel gedaan
moeten worden. Mijn agenda stond behoorlijkvol in de maand
maart, maar uiteindelijk gebeurde er niets. Opeens lag alles
stil, corona is was de boosdoener.
Maar niet alles was en is de schuld van de coronacrisis.
Zo zou begin maart een strategisch beraad plaats vinden tussen bestuur en fractie, waarin de strategie van het CDA-Veere
voor het komende jaar besproken zou worden. Maar het uiteenvallen van de coalitie (DTV stapte uit de coalitie) vroeg om
de vorming van een nieuw college. Zeer intensief is het CDAVeere hier mee bezig geweest en heeft kans gezien samen
met de PvdA/GL en DTV een nieuwe coalitie te vormen waarin
het CDA-Veere een groot deel van haar programma in het coalitieprogramma terug kan vinden. Hiervoor verdient de CDAfractie zeker waardering. Jammer dat de benoeming van de
nieuwe wethouders achter gesloten deuren moest plaats vinden i.v.m. de corona maatregelen die half maart al van kracht
waren.
Het CDA-Zeeland had voor de maand maart een behoorlijk
programma maar dat kwam wel stil te liggen door het coronavirus.
Zo zou er 18 maart een discussie plaats vinden over het discussiestuk “Zij - aan - Zij” wat op 9 november tijdens het najaarscongres vanuit het Wetenschappelijk Instituut is gepresenteerd. Het discussie stuk richt zich op de toekomst van Nederland: Nederland 2030.
Eigenlijk ging het hier om de vraag waar de politiek/ overheid
zich de komende 10 jaar mee bezig moet houden
Ook zou die avond het verkiezingsprogramma van het CDAZeeland ter sprake komen en zou er een toelichting komen op
de informatieve pagina van de CDA-Website.
Op 25 maart zouden we als CDA-bestuurders in Zeeland bijeen komen en bijgepraat worden over de manier waarop het
landelijk CDA-bureau de lokale afdelingsbesturen zouden kunnen ondersteunen. Een belangrijk agenda punt van die avond
was: Hoe kunnen we als lokaal CDA-bestuur jonge CDA-leden
of CDA-sympathisanten activeren om een actieve rol te spelen
in de fractieondersteuning en of deel te nemen in het plaatselijk CDA-bestuur.
Helaas, hebben al deze bijeenkomsten geen doorgang kunnen
vinden.

De coronacrisis had ons, en heeft ons nog, in de greep.
We moeten thuisblijven en samenkomsten zijn niet toegestaan.
Natuurlijk is dat jammer en werkt dat niet in ons voordeel maar zolang we gezond mogen blijven, valt daarmee nog wel te leven.
Wat ons naast gezondheid ook zorgen baart, is de financiële consequentie van deze coronacrisis. Daarbij denken wij aan al die ondernemers en werknemers die hun
brood verdienen in de horeca en recreatie, aan de agrariërs die hun producten mogelijk niet kwijtkunnen, aan
de campings, restaurants en aan al die bedrijven die nu
stilliggen omdat de kurk waar Veere economisch op
drijft voorlopig weggevallen is. Het CDA-Veere zal alles,
waar dat mogelijk is, in het werk stellen om steun te
bieden waar dat nodig is en roept de provinciale en landelijke politiek op, dit ook te doen en ruimhartig met die
steun om te gaan.
We wensen alle ondernemers, maar ook zij die in de
zorg, het onderwijs en bij de politie werken veel sterkte
en gezondheid toe.
Namens het bestuur
CDA-Veere

Formatie nieuwe coalitie

Wijzigingen in de fractie

Na een spannende raadsvergadering op 13 februari,
trok DTV de stekker uit de coalitie. Voor de coalitiepartners een verrassing, voor degenen die de raadsvergaderingen volgden niet: de druk op DTV was
zover opgevoerd dat het buigen of barsten werd.
Vooral de visie op het maatschappelijk vastgoed en
de onvrede over de aanpak van het college uit de
samenleving, spleet de coalitie in tweeën. Op 19 februari ontstond een nieuwe politieke situatie. Nadat
DTV het vertrouwen had opgezegd, werd spoorslags
gezocht naar een nieuwe meerderheid in de raad.
Het CDA heeft ervoor gepleit om, gezien de ontevredenheid over de coalitievorming van twee jaar geleden, zorgvuldig een nieuwe coalitie te vormen. Na
aanstelling van formateur Wouter van Zandbrink
(PvdA), is voortvarend geïnventariseerd welke richting het op moest met de gemeente Veere. En welke
partijen het best pasten bij deze richting. De PvdA/
GL, DTV en het CDA hebben daarbij het initiatief genomen. Naderhand is zorgvuldig gekeken of SGP/CU
en of VVD zouden kunnen aansluiten. Beide partijen
hebben aangegeven niet verder te willen met DTV.

Elders in deze nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over het verloop
van de formatie en hoe het nieuwe college tot stand is gekomen. Op 19 maart 2020 werd het nieuwe college benoemd.
Voor het CDA is Pieter Wisse wethouder geworden. Zijn plaats
wordt ingenomen door Bas van Hese. Bas werd in dezelfde vergadering benoemd tot raadslid. Bas stelt zich elders in deze
nieuwsbrief voor. Ik wens Pieter en Bas veel succes toe in hun
nieuwe functies. De fractie heeft mij als fractievoorzitter benoemd.
Leen Meijers

De nieuwe coalitie heeft, gezien de beperkte tijd tot
de volgende verkiezingen, een programma op hoofdlijnen geschreven. Enkele punten uit dit programma
zijn: leefbaarheid & toerisme, multifunctionele accommodaties, duurzaamheid, woonvisie, landschap
en groen, openbaar vervoer en handhaving (zie website CDA Veere). Natuurlijk zijn er nog vele andere
belangrijke punten te noemen, zeker tegen de achtergrond van de huidige situatie. Al voor installatie
van de nieuwe coalitie op 19 maart, werd namelijk
duidelijk dat we in een totaal nieuwe wereld terechtgekomen zijn. Het Corona virus kreeg de wereld stevig in zijn greep. Gelukkig vallen de gezondheidsproblemen in Zeeland nog enigszins mee, maar
de economische gevolgen zijn aanzienlijk. Onze zorg
gaat in eerste plaats uit naar het beperken van gezondheidsrisico’s. Daarna richten wij ons op mensen
die zorgen hebben over hun; baan, bedrijf en financiële situatie. U begrijpt: het hoofdlijnenakkoord
staat nu even op de 2e plaats. In de volgende
nieuwsbrief hopen we positiever nieuws te kunnen
brengen. We wensen jullie in ieder geval gezondheid
toe!
Namens medeonderhandelaar Leen Meijers, hoofdonderhandelaars, Johan Sanderse en Pieter Wisse

Vergaderen in Coronatijd
De coronapandemie houdt de wereld in de ban. Iedere dagelijkse
routine is veranderd. Daar worden we in ook in alle geledingen
van de politiek mee geconfronteerd: gemeenteraad, commissies,
presidium, fracties enz. Het is zoeken naar een nieuwe manier
van vergaderen die voldoet aan de RIVM-normen, soms fysiek
met een beperkt aantal aanwezigen, in toenemende mate digitaal. Met name de raadsvergadering van 19 maart 2020 was een
bijzondere raadsvergadering. Omdat het toen nog niet mogelijk
was om digitaal besluiten te nemen werd op een aangepaste wijze en in een aangepaste samenstelling vergaderd. Er waren tien
raadsleden aanwezig, zoals van te voren was afgesproken. Het
was een openbare vergadering van de raad, maar pers en publiek
konden niet fysiek aanwezig zijn. Zij konden de vergadering op
afstand, via de live stream volgen. In deze vergadering werden
de nieuwe wethouders en raadsleden benoemd en werd het
Hoofdlijnenprogramma van de nieuwe coalitie vastgesteld. Ook
de gezamenlijke vergadering van commissies RO en MO op 7
april 2020 werd nog op die manier gehouden.
Inmiddels heeft de regering een tijdelijke wet vastgesteld die het
mogelijk maakt dat gemeenteraden en provinciale staten digitaal
kunnen vergaderen en besluiten kunnen nemen. Op 16 april
heeft de gemeenteraad voor het eerst digitaal vergadert. Dit ging
goed en gedisciplineerd. Maar fysiek vergaderen blijft bij ons de
voorkeur houden. Bij digitaal vergaderen mis je het (informele)
contact met andere raadsleden, met insprekers en andere belanghebbenden die normaal bij een raadsvergadering aanwezig
zijn. Het is een uitzonderlijke maatregel voor een uitzonderlijke
situatie, die wat ons betreft niet langer moet duren dan strikt
noodzakelijk.
Leen Meijers

Wijziging APV, gebruik trailerhelling Zoutelande.
Helaas heeft in de zomer van 2019 een noodlottig ongeval plaatsgevonden voor de kust van Zoutelande waarbij een boot betrokken was.
Het college heeft hierop besloten de trailerhelling te sluiten, met
als doel veiligheid te vergroten.
Hoewel veiligheid voorop staat heeft in de raadsvergadering van
december een raadsmeerderheid, op initiatief van de CDA-fractie,
het college opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen te
onderzoeken of volledig sluiten van de trailerhelling bij Zoutelande tijdens het badseizoen nodig is om de veiligheid van badgasten
te waarborgen.
De reacties hierop zijn niet eensluidend, SSV en Stichting KMVK
(die de blauwe vlag toekent) adviseren sluiting.
De Politie adviseert ‘bloktijden’ tijdens het badseizoen, in combinatie met een duidelijke omschrijving van het soort vaartuigen
dat gebruik mag maken van de helling en betere handhaving van
de regels.
De bootvisvereniging kan instemmen met het Politie-advies.

De CDA-fractie is van mening dat er voldoende draagvlak is voor
bloktijden en vindt:
- dat de sportvisserij onevenredig gedupeerd wordt bij sluiting,
terwijl de ervaren overlast en het incident door pleziervaart
wordt veroorzaakt.
- dat de sportvisserij in het verleden een toegevoegde waarde
gehad heeft voor veiligheid van zwemmers op momenten dat
toezichthouders niet op het strand aanwezig zijn.
- dat sluiting het probleem niet oplost, het probleem is onvoldoende handhaving.

Herontwikkeling KPN-gebouw in Domburg
In de raadsvergadering van 16 april 2020 werd ons
voorgesteld om in te stemmen met een verklaring van
geen bedenkingen voor de afgifte van een omgevingsvergunning voor het KPN-gebouw in Domburg. Net als
veel inwoners van Domburg zien wij eigenlijk niets in
een vitaliteitshotel op deze plek midden in Domburg.
Maar het bouwplan moest worden aangepast om te
voldoen aan enkele wensen van omwonenden. Niet
aanpassen zou de situatie voor hen nog ongunstiger
maken. In de commissie heeft de wethouder op ons
verzoek toegezegd dat hij zich maximaal zal inspannen
om het vitaliteitshotel aan de westrand te realiseren.
Op zeer korte termijn wil de wethouder de gesprekken
hierover starten. We zullen de wethouder regelmatig
herinneren aan deze toezegging en vragen naar de
voortgang van deze gesprekken. Om nu tegemoet te
komen aan de wensen van omwonenden hebben wij
ingestemd met het voorstel.
Leen Meijers

Dit standpunt hebben we in de Raadsvergadering ingenomen,
maar kon niet op voldoende steun rekenen. De trailerhelling bij
Zoutelande zal tijdens het badseizoen volledig gesloten worden.

KPN-gebouw in Domburg

Johan Sanderse

En toen was je ineens raadslid….
Op donderdag 19 maart 2020 ben ik namens het CDA Veere geïnstalleerd als raadslid in de gemeenteraad van Veere.
Een hele eer die normaal gepaard gaat met de nodige
trammelant. De huidige crisis waarin we ons bevinden besliste anders. Het was een sombere en doelmatige bijeenkomst waarin slechts 10 raadsleden in de raadszaal aanwezig waren. De gebruikelijke bos bloemen werd een soort
van toegeworpen en we moesten van de Burgervader zonder borrel, felicitaties en bitterballen met gezwinde spoed
naar huis. Maar goed ik ben begonnen evenals het college,
dat is geregeld. Met de nodige digitale ondersteuning heb
ik inmiddels ook mijn eerste raadsvergadering achter de
rug en ook dat was een aparte gewaarwording.
Maar goed genoeg gebabbeld, wie is Bas van Hese nu eigenlijk, want dat is mijn naam om mee te beginnen ….
Ik ben geboren op 8 oktober 1984 in het pittoreske Vlissingen. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Oost-Souburg en
ben met de overstap naar de middelbare school ook overgestapt naar het nog pittoreskere Ritthem. Heb hier echt
genoten, van de ruimte op de (woon)boerderij van mijn
ouders, korfballen bij de lokale trots Atlas (aanhoudend
trainen lenigt alle spieren) en alle andere voordelen die
een kleine dorpsgemeenschap je bied; Immers, weet je
even niet meer hoe het met je gaat, dan kan je het altijd even aan de buurman vragen toch. Ik ben na het behalen van mijn
HAVO-diploma (heb nog wiskunde gehad van ons aller wethouder Pieter) gestart met een opleiding watermanagement
aan de hogeschool Zeeland. Hier ben ik in 2008 afgestudeerd, waarna ik ben gestart met werken. Eerst bij het bedrijf van
mijn vader (want dat werd wel eens tijd volgens Pa) en daarna bij de gemeente Reimerswaal (waar ik nog steeds werk als
projectleider van grote gemeentelijke projecten).
Hoe ik in de gemeente Veere terecht ben gekomen heeft alles te maken met een andere grote hobby van mij, namelijk
zeevissen. Waar kun je nu beter zeevissen, juist aan de prachtige stranden van de gemeente Veere. Al gauw was een lidmaatschap van de plaatselijke HSV de Knoraene (de lokale hengelsportvereniging van Zoutelande) een feit en voor ik het
wist stond ik kibbeling te bakken bij Peter en Marjolein Mesie van ’t Harinkje in Zoutelande. In deze periode ben ik echt
veel op Zoutelande geweest en heb hier mijn sociale contacten opgebouwd/uitgebreid. Het was dan ook een logische stap
dat ik na 2 jaar werken bij de gemeente Reimerswaal een woning kocht in het altijd gezellige Beekerke. Het was ook zo
rond die tijd dat ik Barteline (weer) leerde kennen. Ik dacht die is nog steeds leuk dus laten we gaan samenwonen
(gelukkig vond zij dat ook…). Eerst een beetje in Serooskerke (waar Barteline toen samen met haar dochter Juli woonde)
en later samen met z’n 3en in Biggekerke. In Biggekerke is ongeveer 7 jaar geleden onze zoon Bram geboren, waarna 2 jaar
later, inmiddels in Zoutelande (in Biggekerke was het wel een beetje vol geworden) ook Elle werd geboren. We wonen op
dit moment nog steeds met veel plezier in Zoutelande (lekker rustig aan de Zuidwestrand).

Hoe ik bij het CDA terecht ben gekomen en wat mij drijft als politieker is een verhaal apart, hier zal ik desgewenst een volgende
nieuwsbrief op in gaan, ik moet immers niet gelijk alles maar verklappen .
Groetjes en tot horens,
Bas

Vanuit de provincie
Iedereen heeft het koningsdrama meegemaakt, het voorgenomen besluit van de staatssecretaris om de Marinierskazerne
niet naar Vlissingen te laten
gaan. Het lijkt alweer zo lang
geleden, in het pre-Coronatijdperk. Maar toch zitten we
nog volop in de gevolgen daarvan.
Niet voor niets is de speciale onderhandelaar Bernard
Wientjes aangetrokken om een plan voor te leggen over de
compensatie van het negatieve besluit. Het is even wat stil
geweest omdat alle aandacht naar de uitbraak van Corona
uitging en omdat het digitale vergaderen in de provincie wat
langzaam op stoom kwam. Maar op 16 en 17 april waren
dan toch echt de eerste digitale vergaderingen van de provincie en staat er voor 24 april een volledige Provinciale Statenvergadering op het programma. Met als enige onderwerp: de compensatieopdracht voor Wientjes.
Hoe is het proces tot nu toe verlopen en hoe zit het CDA
erin?
Allereerst: we zijn erg blij met de persoon van Wientjes. Je
merkt dat hij gepokt en gemazeld is in het omgaan met beleid, strategie, omgaan met bewindspersonen en inschatten
wat haalbaar is en hoe ver je dat kunt oprekken. Het CDA
heeft dan ook veel vertrouwen in zijn persoon en in zijn
werkwijze.
Hij heeft dan ook een goed ondersteunend team om zich
heen, en voor diverse deelonderzoeken schakelt hij externe
bureaus in voor de doorrekening van de cijfers en voor de
doorrekening van de mogelijkheden van zijn plannen.
Er is wat rumoer ontstaan over de PVDA die op woensdag al
met een eigen plan naar buiten kwam en daarvoor de ideeën had opgehaald bij hun gemeentelijke fracties. We hadden in de Staten afgesproken om dat niet te doen. En bovendien hadden de meeste gemeenten in Zeeland ook afgesproken om niet ieder voor zich hun sinterklaasverlanglijstje
in te dienen. Moties daarover waren vaak raadbreed aangenomen. Het zou erg moeilijk zijn om de goede eenheid te
bewaren als ieder zijn eigen verlanglijstje in zou dienen. En
we willen juist zo graag de eenheid in Zeeland behouden.
Alleen door eensgezind op te trekken richting Den Haag,
hebben wij de grootste kans om succes te behalen.
De vergadering vrijdag 17 april met Wientjes was wel echt
het moment om ideeën, opmerkingen, plannen en brede
ontwikkelingsrichtingen vanuit Provinciale Staten mee te
geven.

Dat heeft het CDA ook gedaan en u hebt dat naderhand ook
in de nieuwsbrief toegestuurd gekregen. Wij houden vast
aan de centrale wens om een substantiële werkgelegenheid
naar Zeeland te halen. Dit zal namelijk bijdragen aan een
structuurversterking. Daarvoor zijn er vier lijnen aangegeven. De economische versterking, een mogelijkheid voor
kennisontwikkeling voor de komende energietransitieconform de ideeën die in ons verkiezingsprogramma staan,
een onderwijspoot en infrastructuurontwikkeling. Daarnaast zal er iets in het verbeteren van het imago moeten
gebeuren. Bij al deze thema’s hebben we ideeën aangereikt, zonder een wensenlijstje op te stellen, maar meer als
handreikingen waar je aan zou kunnen denken om een echte bijdrage in de ontwikkeling van Zeeland tot stand te
brengen. Een uitwerking waar je bijvoorbeeld aan kunt
denken bij de versterking van nieuwe werkgelegenheid, is
om een rijksdienst naar Zeeland te halen, zoals bijvoorbeeld een extra beveiligde inrichting (EBI) en daaraan gekoppeld een extra beveiligde rechtbank. Daar zijn heel veel
arbeidsplaatsen mee gemoeid en we weten dat het kabinet
al langer rondloopt met de noodzaak van zo’n instelling en
rechtbank. Maar ook in de energietransitie, waar een kenniscentrum voor thorium in Zeeland een geweldige kans
zou zijn. Voor infrastructuur zien wij de klemmende noodzaak om snellere verbindingen met de Randstad en met
Vlaanderen te krijgen. Dat zal een enorme impuls aan
Zeeland als woongebied geven en zal ook bijdragen aan de
economische versterking van de provincie. Niet alleen naar
Brabant, richting Rotterdam en Gent, maar ook binnen
Zeeland zelf is een betere en snellere verbinding gewenst.
Knooppunten zoals het knooppunt Markiezaat moeten dan
ook ter hand worden genomen.

Per saldo, er zijn ideeën genoeg, ze zijn aan Wientjes meegegeven en eind mei verwacht hij al zijn rapport gereed te
hebben. Dat is belangrijk omdat nu de urgentie voor een
royale compensatie door alle Tweede Kamerleden is uitgesproken. Die urgentie moeten wij benutten om tot goede
afspraken te komen. Wij verwachten veel van het rapport
van Wientjes.
Met vriendelijke groet,
Hannie Kool

Terugblik op de decentralisaties in
CDV
Vier keer per jaar komt ons Wetenschappelijk Instituut met een CDV, Christen Democratische Verkenningen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een thema
belicht. Daarnaast zijn er altijd actuele onderwerpen, columns en worden boeken&cultuur besproken.
Ook het lentenummer 2020 is lezenswaardig. Bij de actuele onderwerpen wordt het
vraagstuk besproken welke ondersteuning
voedselbanken nodig hebben. Wel of niet
een vaste bijdrage vanuit de overheid. Kamerlid Evert Jan
Slootweg betoogt van wel. Voedselbanken zijn ontstaan vanuit barmhartigheid, vanuit solidariteit. Volgens hem is er
niets mis mee dat overheden die solidariteit versterken.
Voormalig Kamerlid Gerrit de Jong betoogt van niet. Volgens
hem is het aan het subsidie-infuus leggen van voedselbanken
in strijd met ons subsidiariteitsbeginsel. Laat het bij buurten
en vrijwilligers. Anders gaat het dezelfde kant op als ooit met
huisvestiging en kinderopvang. Door, voor en dichtbij mensen opgestart. Door overheidsregelgeving verstikt en duur
gemaakt. Twee interessante meningen, allebei gestoeld op
ons gedachtegoed. Voorlopig neig ik er naar om mee te gaan
met de Jong. Zeker ook omdat de kern van het betoog van
Slootweg is dat er ook voor voedselbanken Europese fondsen zijn en dat we daarom mee moeten doen. Dat lijkt mij
niet een taak voor Europa.
Daarnaast een interview met Maxime Verhagen. Die kritisch
terugblikt op de periode van samenwerking met de PVV. ‘Als
ik geweten had dat de gedoogcoalitie zou worden uitgelegd
als een gewone coalitie, was ik er nooit aan begonnen’. Hij
wil er jammer genoeg verder niet op ingaan, want volgens
mij zit daar een enorme leerles in voor een eventuele samenwerking met FvD. Verder gaat het interview vooral in op de
stikstof- en Pfasproblematiek. Waarbij hij pleit voor een totaalplan van en meer investeren in natuur en meer ruimte
voor (duurzaam) bouwen. Meer regie op de ruimtelijke inrichting van ons land is dan onontbeerlijk lijkt mij.
Een ander interessant actueel thema is de discussie in Brabant over samenwerking met FvD. Paul Rupp betoogt hierin
dat niet te makkelijk voor of tegen gezegd kan worden. Een
discussie over samenwerken moet starten met het op tafel
leggen van principes, die niet onderhandelbaar zijn (is dat
voldoende gedaan in Brabant vraagt hij zich af). Tegelijkertijd
moet ook het CDA er alles aan doen om de verbondenheid te
herstellen met mensen die zich niet erkend voelen (en zegt
hij daarmee dat samenwerking dus niet bij voorbaat moet
worden uitgesloten?).
De kern van dit nummer gaat dus over de decentralisaties in
het sociaal domein. De kern van veel artikelen is dat de gedachte achter de decentralisatie nog steeds overeind staat.
Maar dat een aantal zaken niet goed genoeg veranderd zijn.
Nog steeds is er een systeemwereld in plaats van een leefwereld betoogt Erik Dannenberg. De decentralisatie is teveel
van bovenaf geregisseerd in plaats van van onderop ontstaat. Wat maakt niet gezocht is naar de optimale schaal om
iets vorm te geven, aldus Frank van de Heuvel.

Dat maakt dat er weinig tot geen regionale
verschillen zijn en vooral landelijke blauwdrukken worden uitgerold.
Uit onderzoek wat Paul Schenderling voor
het ministerie van VWS heeft gedaan, blijkt
dat vooral de centrale rol van gesprekken
niet uit de verf is gekomen. Het had zou
moeten zijn dat aan keukentafels via individuele gesprekken maatwerk zou moeten
worden geleverd. De focus ligt vooral op
het beheersbaar houden van de financiën.
In een interview met minister de Jonge
komt dit allemaal terug. Hij erkent dat op
een aantal terreinen de beloftes achter de decentralisaties
nog niet zijn waargemaakt. Meer preventie, demedicaliseren en normaliseren. 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Dat klonk zo
mooi, maar de verwachtingen waren te hoog. Hij erkent
ook dat de start onder een ongunstig financieel gesternte
was. De korting was (te?) fors. Tegelijk zegt hij dat er nu
meer geld naar jeugdzorg gaat dan voor de decentralisatie
(4,2 miljard!). En dat er 50.000 kinderen meer geholpen
worden, door een heleboel nieuwe aanbieders van zorg.
Daarom is zijn reactie: ‘meer dan het geld zie ik andere uitdagingen’. Hij noemt goede toegang en inzet van expertise
om de ondersteuningsvraag scherp te krijgen. Daarnaast
worden er teveel kortlopende contracten afgesloten, waardoor er veel geld in risico-afdekking gaat zitten. Als derde
wil hij de aanbestedingsprocedures sterk gaan vereenvoudigen. Tot slot gaat het in het interview over de opmerking
van de Jonge dat hij wil ingrijpen in het stelsel, om z’n verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken. Ik hoop dat ook
hij deze CDV leest om bij dat ingrijpen een aantal zaken
beter te doen.
Tot slot gaan een aantal artikelen over hoe als gemeenteraden grip te krijgen op het sociaal domein. Eerlijk gezegd
gaat het dan vaak over theorie. De introductie van het begrip ‘responsiviteit’ door Janny Bakker is interessant. Dat
betekent volgens haar dat professionals met een zorgaanbod-pakket naar mensen toe moeten, maar de ruimte
moeten krijgen om in te kunnen schatten wat daadwerkelijk nodig is. Dat moet dan naar mijn mening wel gekoppeld
worden aan wat Paul Schenderling zegt over de omslag van
gunst naar recht. En dan moet name dat zorg weer veel
meer gezien zal moeten worden als een gunst. Ook andere
artikelen gaan in op een bovenmatig beroep op de zorg.
Al met al een zeer lezenswaardig nummer, wat handvatten
biedt om een verdere doorontwikkeling van het sociaal
domein mogelijk te maken. Juist vanuit CDA-perspectief
liggen er kansen. Niet door voorzichtig bij te sturen, maar
een aantal principiële keuzes te maken. Dat vraagt stevige
bestuurders en zelfbewuste gemeenteraden.
Jo-Annes de Bat April 2020
Meer informatie over CDV is te vinden op: https://
www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/tijdschrift-cdv/

