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Van het bestuur 
 
“Activiteiten alom” 
 
De verkiezingsfolder was eigenlijk Dé Nieuws-
brief van allemaal. Het zag er niet alleen goed 
uit, maar het verbeeldde, wat mij betreft, ook 
volledig al onze gezamenlijke activiteiten en 
ideeën. Ik ben hier echt trots op en dankbaar 
voor. Zoveel leden hebben bijgedragen aan 
onze CDA-afdeling. Ik vind dat bijna nog be-
langrijker dan het verkiezingsresultaat waar we 
uiteindelijk, landelijk gezien, ook niet ontevre-
den over mogen zijn. Hieronder zet ik nog wat 
van onze activiteiten op een rij. Maar voorop-
gesteld mijn dank namens het bestuur voor ie-
ders bijdrage en in het bijzonder aan onze lijst-
trekker. Binnenkort gaan we met het campag-
neteam nog nagenieten onder het genot van 
zijn kookkunsten. 
 
Ik blik even terug vanaf 31 maart vorig jaar, 
toen we meegedaan hebben aan de MADD. 
We hebben bij Via Futura schilderwerkzaam-
heden uitgevoerd en daarmee ook de pers ge-
haald. Op 16 april zijn we weer actief geweest 
op de dag van de ondernemer. Bij Piet Boers 
zijn vakken gevuld. 8 Juni organiseerde het 
bestuur een ledenbijeenkomst over mogelijke 
thema’s voor het verkiezingsprogramma. Deze 
thema’s stonden niet op zichzelf. De eerder 
gehouden teambuildingsbijeenkomst in 2008 
had daar al de basis voor gelegd. 23 Juni 2009 
heeft het bestuur met de fractie een gemeente-
lijke en openbare bijeenkomst georganiseerd 
met het onderwerp; gemeentelijke herindeling. 
Hans Demoed was daar ook bij aanwezig. Op 
basis van posters en persberichten is bekend-
heid aan deze bijeenkomst gegeven. 10 Okto-
ber hebben we een actie in de nieuwbouwwijk 
Bloemrijk gehad door bloemetjes uit te reiken. 
Ook hiermee is de pers gehaald. 31 Oktober 
was een tweede teambuildingsbijeenkomst 
met Kees Hoogendijk. Ook deze bijeenkomst 
was zeer succesvol en heeft verfijning aange-
bracht voor een goed doordachte campagne 
richting de gemeenteraadsverkiezingen.  
3 November was er een ledenvergadering om 
met elkaar over het verkiezingsprogramma te 
spreken, onder aanvoering van de program-
macommissie.  
 

 
 
  
21 November was de workshop Ruimtelijke 
Ordening, georganiseerd door de campagne-
commissie in samenwerking met de gemeente. 
De opkomst was prima. 30 November zijn het 
programma en de kandidatenlijst vastgesteld 
onder aanvoering van de vertrouwenscommis-
sie. Vrijdag 8 januari 2010 hadden we de 
nieuwjaarsbijeenkomst, waarvoor ook maat-
schappelijke organisaties en de media werden 
uitgenodigd. In ’t Kaerthuys hebben we een 
zeer geslaagde bijeenkomst gehad met foto-
presentatie. Hier heeft het startschot geklon-
ken voor onze campagne. Tevens werd op 14 
januari 2010 opnieuw een openbare bijeen-
komst met het CDA Nederlek georganiseerd, 
voor alle belangstellenden, om over de herin-
deling te spreken. Nu was 2de-Kamerlid Eddy 
Bilder aanwezig. Daarnaast hebben we onze 
lijsttrekker actief gezien op het Ondernemers-
debat op 10 februari, op 17 februari tijdens het 
Jongerendebat, op 18 februari bij het Oude-
rendebat en tijdens het Lijsttrekkersdebat op 
24 februari. De verkiezingsmarkt was op 27 
februari. Op een aantal zaterdagen zijn huis 
aan huis folders uitgereikt. Er zijn advertenties 
en interviews geplaatst in plaatselijke kranten. 
Er zijn bloemetjes uitgereikt in Crimpenerstein 
en Tiendhove. En rondom de markt is regel-
matig met de bakfiets reclame voor het CDA 
gemaakt. Er is getwitterd en geblogd.  
 
Ledenvergadering 7 april jl. 
Afgelopen woensdag 7 april hebben we een 
ledenvergadering gehad waarin we het lande-
lijke verkiezingsprogramma en de advieslijst 
besproken hebben. De vergadering heeft twee 
amendementen ingediend voor de eigen bij-
drage aan de huisarts en over de studiefinan-
ciering voor studenten met een functiebeper-
king. Andere onderwerpen zijn ook aan de or-
de geweest, maar hebben niet tot amende-
menten geleid. De advieslijst is aangepast 
naar het partijbureau teruggestuurd. Nummer 
3 - 6 zijn omgewisseld, t.w. Maxime Verhagen 
voor Jan Kees de Jager.  
Daarna zijn we ingegaan op het jaarverslag en 
de financiën. De kascommissie heeft decharge 
verleend en een nieuwe kascommissie voor 
2010 is vastgesteld. Hierbij nogmaals dank 
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voor de inzet van de penningmeester en de le-
den van de kascommissie. 
Onze raadsleden en burgerraadslid zijn geïn-
stalleerd. Ook langs deze weg, Gefeliciteerd! 
Arnold is ingegaan op de vorming van de 
nieuwe fractie nu met een steunfractie. Hij 
keek vooruit naar een periode van oppositie. 
We wensen de fractie zeer veel succes! 
Vervolgens hebben Corrie en Tjitske een 
vooraankondiging gedaan dat zij direct na de 
landelijke verkiezingen zullen stoppen met het 
bestuurswerk. Ook onze penningmeester 
overweegt zijn functie neer te leggen, omdat 
hij eigenlijk niet volledig invulling heeft kunnen 
en kan geven aan het penningmeesterschap. 
De voorzitter heeft respect voor de beslissin-
gen en aangegeven niet als éénmansbestuur 
door te kunnen. Het bestuur zal de aankomen-
de periode daarom aangrijpen om de taken op 
een goede manier over te laten nemen.  
Wij kunnen u inmiddels informeren dat we met 
bestuur/fractie bijeen zijn geweest om te bekij-
ken hoe we e.e.a. kunnen oplossen.  
 
Graag tot ziens. 
 
Jeroen van den Broek 
voorzitter afdeling 
 

Van de fractie 
 

De fractie is de nieuwe raadsperiode enthousi-
ast aan het werk gegaan. 
Nadat Arnold de Leeuw en ondergetekende op 
11 maart zijn beëdigd als raadsleden van onze 
mooie gemeente, werd Cisca Snel op 1 april 
beëdigd als burgerlid. Dit was een noviteit voor 
Krimpen. In het verleden werden de burgerle-
den wel aangesteld in de commissie maar 
hadden ze in de raad alleen een (eigen) plaats 
op de tribune. Nu werden ze individueel beë-
digd of legden ze de belofte af. 
Tijdens de coalitieonderhandelingen bleek al 
gauw dat de partijen die de vorige coalitie 
vormden, weer met elkaar door wilden gaan en 
dat getalsmatig ook konden. We hebben een 
aantal goede gesprekken gevoerd, maar de 
angst voor verandering bij de oude coalitie 
heeft tot een voortzetting van het bestaande 
college geleid. We hebben ons derhalve 
maximaal ingezet om de interessante posities 
binnen te halen en zijn daar volgens mij goed 
in geslaagd. 
We hebben de eerste serie commissieverga-
deringen achter de rug. Als voorzitter van de 
commissie Grondgebied (waarbij ik tevens lid 
ben van het Presidium van de raad) had ik een 

lekker drukke vergadering met veel actie. 
Arnold is waarnemend voorzitter van de com-
missie Samenleving geworden en mocht direct 
aan de bak, door het ontbreken van de voorzit-
ter, zodat hij als voorzitter van de commissie 
zijn eigen waarnemend voorzitterschap als 
agendapunt mocht opvoeren. 
Cisca werd zodoende direct voor de leeuwen 
gegooid en mocht de fractie vertegenwoordi-
gen. 
In de commissie Bestuur en Middelen is uitge-
breid gesproken over de bezuinigingen binnen 
de veiligheidsregio, die ook Krimpen fors tref-
fen. Verder werden een paar rapporten van de 
Rekenkamer besproken. (Cisca is nu ook lid 
van de rekenkamer). En als belangrijkste punt 
stond het herindelingvoorstel van Gedeputeer-
de Staten op de agenda. 
Dit werd een heel interessante discussie om-
dat de Krimpense raad in een eerdere fase 
voor zelfstandigheid (K1 variant) koos. Wij 
hebben altijd voor een K2+ variant (Krimpen 
met Nederlek en liefst ook het voormalige Ou-
derkerk aan den IJssel) gekozen als meest in-
teressante optie om aan de burgers voor te 
leggen. Na de verkiezingen is er een meerder-
heid binnen de raad ontstaan voor de K2 vari-
ant. Hier gaan we in de komende raadsverga-
dering op 29 april uitgebreid over spreken. 
Binnen de fractie hebben we direct een aantal 
afspraken gemaakt, een fractiereglement vast-
gesteld, functieverdeling afgesproken en heb-
ben we ook een heuse steunfractie, die be-
staat uit Jeroen Slingerland en Jeroen van den 
Broek. Verder hebben we plannen gemaakt 
voor de komende raadsperiode. 
Omdat het coalitieakkoord nog niet bekend is, 
kunnen we onze positie t.o.v. de coalitie nog 
niet vaststellen. Wel is duidelijk dat we als 
CDA-fractie zeer zichtbaar willen zijn, zowel 
binnen de raad en commissies als daarbuiten. 
We gaan het fractiespreekuur weer promoten 
en “de fractie op bezoek” sterk stimuleren. Dit 
is een initiatief waarbij we op bezoek gaan bij 
instellingen, organisaties, groepen en vereni-
gingen. De eerste afspraken zijn al gemaakt. 
Ook gaan we als fractie ons meer en duidelij-
ker bezig houden met het informeren en raad-
plegen van onze leden. Wij zullen de komende 
tijd een aantal avonden organiseren, waarin 
we zowel informatie willen geven, als ideeën 
willen ontvangen. U hoort van ons. We hebben 
ook een vast perscontactpersoon (Jeroen 
Slingerland). 
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Kortom een stevige start van de fractie.  
 
Anders ligt het momenteel helaas bij ons be-
stuur. Door verschillende oorzaken hebben 
een aantal bestuursleden besloten om binnen-
kort hun functie beschikbaar te stellen. 
Samen met het bestuur en de fractie hebben 
we, mede op initiatief van een bezorgd lid, een 
brainstormsessie gehouden over de bestuurlij-
ke toekomst van onze afdeling en de taakver-
deling tussen bestuur en fractie besproken. 
Omdat de fractie momenteel een forse bijdra-
ge kan en wil leveren aan zowel de volksver-
tegenwoordiging, de raadsvertegenwoordiging 
als aan de politieke taken binnen de afdeling, 
kan een nieuw bestuur zich richten op de be-
stuurlijke taken. We hebben met elkaar ook af-
gesproken dat we gezamenlijk zullen optrek-
ken bij het zoeken naar een aantal bestuursle-
den.  
 
Mocht u de komende tijd worden benaderd, 
bedenk dan dat u een aanbod krijgt om op een 
plezierige wijze samen te werken met een en-
thousiaste en dynamische fractie en dat u een 
belangrijke taak kunt vervullen in een mooie 
afdeling. 
 
Wij zien er naar uit, doet u mee? 
 
Piet Moerland, 
fractievoorzitter 
 

De vier vragen aan …  
Cisca Snel  

 
Waarom heb je gekozen voor het CDA? 
Als politiek thuis aan de orde kwam in mijn 
jeugd was CDA dé partij; dus enigszins met de 
paplepel ingegoten. Met stemgerechtigde leef-
tijd was stemmen op dé partij een logische 
keuze. Na een paar keer met andere ideeën 
toch afgeweken naar de VVD, ben ik snel weer 
teruggekomen bij het CDA dat toch dicht bij 
mijn levenswijze en -visie past. Vooral tij-
dens/na de ‘historische’ periode Pim Fortuyn 
was voor mij duidelijk ook me actiever in te 
zetten en is dat o.a. gebeurd door lid te wor-
den van het CDA. 
. 
 
  

Zijn je beweegredenen nu nog terug te vin-
den? 
Ja, grotendeels wel. De C in het CDA is voor 
mij belangrijk. Ik kan me niet altijd vinden in de 
ideeën van het landelijke CDA – dat geldt ove-
rigens ook voor de andere partijen - maar het 
CDA sluit nog steeds het beste aan. 
 
Op welke punten ben je trots en op welke 
ben je teleurgesteld? 
Ik ben trots op de activiteiten die door een en-
thousiast team het afgelopen anderhalve jaar 
in het kader van de campagne zijn uitgevoerd. 
Teleurstelling is toch wel dat we helaas maar 2 
zetels hebben kunnen bemachtigen en niet in 
het college meedraaien. 
 
Wat zou je graag door de fractie gereali-
seerd willen zien? 
Ik zou graag zien dat de fractie zichtbaar is 
binnen onze gemeente en als een serieuze 
gesprekspartner wordt gezien door de burgers. 
Ik zal daar graag mijn steentje aan bijdragen. 
 
 

MeeDenkM@il (MDM) 
 
De brandweer wordt teruggebracht in sterkte; 
met andere woorden de brandweer / 
hulpdiensten-inzet wordt minder.  
Wat vindt u hiervan? 
 

 
 
Heeft u ook een reactie?  
Mail naar ciscasnel@hetnet.nl 
 

 


