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Van het bestuur 
 
Focus op 3 maart 2010 
 
Sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn 
we binnen onze afdeling al aardig wat keren met el-
kaar in gesprek geweest over de vraag, wat voor de 
samenleving in Krimpen goed zou zijn. In de vorige 
nieuwsbrief stond bijvoorbeeld veel te lezen over 
ons laatste contact tijdens de teambuildingsbijeen-
komst in oktober. Hoewel we daar vooral over het 
“hoe” van de campagne hebben gesproken zijn er 
ook waardevolle gesprekken gevoerd over “wat” we 
als CDA in Krimpen willen bereiken. 
De aankomende tijd zullen we deze input uit de af-
deling - en alle andere informatie, die we eerder van 
onze leden sinds de vorige verkiezingen hebben 
mogen ontvangen - benutten om tot een gedegen 
campagnestrategie te komen. Daartoe heeft het be-
stuur, de fractie en de campagnecommissie een 
avond in maart belegd. De outcome van deze be-
langrijke bijeenkomst zult u in de loop van het jaar 
gaan merken.  
Ik heb u in onze brief van 5 februari, aangemoedigd 
om mee te denken en mee te doen in de periode 
naar het verkiezingsmoment op 3 maart 2010. Bij 
deze opnieuw dat aanbod. U kunt zich aanmelden 
bij onze secretaris, Corry de Graaf.  
 
En houdt u onze site in de gaten. De site heeft on-
danks de tegenslag vorig jaar toch aardig wat vorm 
gekregen. De fractie heeft daar nu ook een weblog 
die de aandacht van leden en de media al heeft. 
Ook vanuit het bestuur willen wij u informatie “van 
achter de schermen” verstrekken. En mede dankzij 
leuke foto’s, gemaakt door Nel van der Niet, ziet de 
site er ook “Krimpens” uit. Nel heeft aardig wat kilo-
meters gemaakt om Krimpen-op-zijn-best vast te 
leggen en zal dat de aankomende tijd blijven doen. 
Nel, succes en dank hiervoor! 
 
Dan komen de Europese verkiezingen er aan.          
4 Juni is het zover. In samenspraak met de andere 
partijen hebben we besloten om zaterdag 23 mei 
een verkiezingsmarkt te houden. U bent van harte 
welkom bij onze kraam! Tevens hebt u als lid van 

het CDA een streepje voor om uw invloed uit te oe-
fenen op verkiezingsprogramma’s en kieslijsten. In 
de eerder hierboven genoemde brief heeft het be-
stuur u in de gelegenheid gesteld om amendemen-
ten aan te dragen en de volgorde van de kieslijst te 
bepalen. Vanwege de tijdsplanning van het CDA-
bureau heeft het bestuur een extra ledenvergade-
ring ingelast op 18 februari. Een aantal leden heeft 
op de oproep van het bestuur leuk gereageerd. De-
ze reacties gaven echter geen aanleiding om 
amendementen of wijziging van de kieslijst aan het 
provinciale bestuur door te geven.  
 
Veel plezier met het lezen van deze Nieuwsbrief; 
met dank aan de nieuwsbriefcommissie ! 
 
Jeroen van den Broek, 
voorzitter bestuur  

Van de fractie 
 

K5, K6 of 2 x K3? 
 
In mijn weblog schreef ik op 28 januari een artikel 
over dit onderwerp, geïnspireerd door de berichtge-
ving over de moeizame voortgang in de samenwer-
king tussen de 5 Krimpenerwaard gemeenten. 
Misschien dat Krimpen aan den IJssel op een of 
andere manier in de toekomst hier ook een rol kan 
spelen, dacht ik toen. 
Wat ik toen nog niet wist is het gegeven, dat vanuit 
de provincie een brief onderweg was naar de K5 
gemeenten en Krimpen aan den IJssel waarin werd 
aangekondigd, dat de provincie een commissie had 
ingesteld die de mogelijkheden tot samenwerking 
en/of samengaan van de K5 gemeenten ging on-
derzoeken en daarbij ook naar de positie van Krim-
pen aan den IJssel zal kijken. 
Inmiddels is uitgebreid in de lokale pers weergege-
ven welke de standpunten van de diverse gemeen-
tebesturen en politieke partijen hierover zijn. 
Nog niet veel heb ik gelezen over de visie en stand-
punten van de inwoners van de Krimpenerwaard en 
dat is toch wel apart te noemen. 
Zowel tijdens de provinciale verkiezingen als bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen is dit onderwerp 
nauwelijks of niet ter sprake geweest, dus zouden 
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de gemeentebesturen naar mijn mening de burgers 
duidelijker moeten betrekken bij deze belangrijke 
overwegingen. 
 
Een van de gegevens die daarbij belangrijk zijn, is 
toch ook wel de bestuurskracht van een gemeente. 
Ik ben dan ook blij dat Krimpen aan den IJssel 
meedoet aan een project voor bestuurskrachtmeting 
dat recentelijk van start is gegaan en waarbij een 
vernieuwende vorm is gekozen. Ten onrechte wordt 
overigens de indruk gewekt in sommige artikelen 
over dit onderwerp, dat bestuurskracht meten een 
opmaat is tot fusie of samengaan van gemeenten. 
Het is juist goed om af en toe de liniaal eens langs 
het gemeentebestuur te leggen met als doelstelling, 
waar nodig, te verbeteren. Toch is het ook een be-
langrijk stukje informatie bij verdere besluitvorming 
over gemeentelijke samenwerking of samengaan en 
kan de brede discussie over dit onderwerp een stuk-
je op weg helpen. Wel moet worden bedacht dat de 
uitkomsten van bestuurskrachtmetingen niet een 
soort cijfer zijn, waarbij een “onvoldoende” direct fu-
sie betekent, een matig cijfer; fusie op termijn en 
een goed cijfer; zelfstandig blijven. Dit moet natuur-
lijk veel genuanceerder worden bekeken en daarom 
is die brede publieke discussie zo belangrijk. 
 
Wel ben ik met veel andere gemeentelijke politici 
van mening dat de wijze waarop het provinciebe-
stuur de zaken nu aanpakt en communiceert wel 
wat al te voortvarend is. 
 
Toch is het naar mijn mening wel zinvol dat ook 
Krimpen aan den IJssel nu al goed om zich heen 
gaat kijken naar de kansen en bedreigingen die er 
zijn met betrekking tot gemeentelijke herindelingen, 
want er is duidelijk een trend gaande waarbij de 
gemeentelijke taken steeds uitgebreider worden en 
daarom zal er ook een bepaalde minimale grootte 
zijn voor een gemeente om efficiënt en verantwoord 
te functioneren. 
 
De CDA-fractie is erg benieuwd naar uw mening 
hierover en ziet reacties graag tegemoet. 
Piet Moerland    cda@pmoerland.com 
 

De vier vragen aan …  
Alie van der Sluis 

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Alie van der Sluis, geboren in 1942 te 
Weesp. Na o.a. de opleiding tot verpleegkundige 
gevolgd te hebben, heb ik diverse functies in de ge-

zondheidszorg vervuld, w.o. directeur van woon-
zorgcentrum Tiendhove (1987-2001). 
In 1984, samen met mijn echtgenoot, verhuisd naar 
Krimpen aan de Lek. Sinds najaar 2007 woonachtig 
in Krimpen aan den IJssel en (passief) lid van het 
CDA sinds 1990. 
 
Waarom heb je gekozen voor het CDA? 
Gekozen voor het CDA omdat ik geloof in de demo-
cratie én omdat de bijbelse waarden en normen 
goede uitgangspunten zijn voor het dagelijkse (poli-
tieke) handelen. 
 
Op welke punten ben je trots en op welke pun-
ten ben je teleurgesteld? 
Ik ben blij met (trots op, zo u wilt) het CDA omdat 
daarin blijkt dat het mogelijk is, als mensen van ver-
schillende religieuze groeperingen, toch gezamenlijk 
standpunten te bepalen in ethisch gevoelige vraag-
stukken.  
Ik ben teleurgesteld in (leden van) het CDA omdat 
er in deze moeilijke tijd geen teken van solidariteit 
afgegeven is. Te denken valt aan de buitensporige 
"marktconforme" beloningen van bestuurders in de 
gezondheidszorg en bankwezen. 
 
Wat zou je graag door de fractie gerealiseerd 
willen zien? 
Door de fractie zie ik graag gerealiseerd, dat bij 
noodzakelijke bezuinigingen of andere ingrijpende 
besluiten het belang van de zwakkere in onze ge-
meenschap zwaar meegewogen wordt. Uiteindelijk 
heeft een democratisch genomen besluit het belang 
van de hele gemeenschap op het oog en niet alleen 
de wens van de meerderheid. 

 
MeeDenkM@il (MDM) 

 
In de nieuwsbrief dd 20 februari jl. van het landelijke 
CDA deed partijvoorzitter Peter van Heeswijk de 
volgende mededeling: 
 

‘Ons land verkeert in een zware recessie en staat 
voor een beproeving. Dat zei minister-president Jan 
Peter Balkenende deze week nadat de dramatische 
cijfers van het Centraal Planbureau bekend waren 
gemaakt. Kabinet en coalitie staan voor een grote 
uitdaging. Er is immers sprake van een forse eco-
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nomische krimp, een sterk stijgende werkloosheid 
en een verder oplopend begrotingstekort.  

De komende weken worden benut om tot een sa-
menhangend pakket aan maatregelen te komen. 
Zoals het verleden bewijst is het mogelijk sterker uit 
een economische crisis te komen. Voor de steden is 
dat een extra opgave omdat daar al vaak sprake is 
van een cumulatie van problemen: werkloosheid,  
veel criminaliteit, schooluitval etc. In het deze week 
gepubliceerde rapport 'De stad terug aan de men-
sen' doet ons Wetenschappelijk Instituut voorstellen 
om tot een ander en beter grote stedenbeleid te 
komen. Kern van het rapport is dat het huidige grote 
stedenbeleid met zijn overmaat aan bureaucratie en 
verkokering heeft gefaald. Gemeenten moeten sa-
men met burgers en hun verbanden zelf vorm kun-
nen geven aan het grote stedenbeleid.’ 

Wat denkt U: komen we sterk uit de recessie 
zoals veel wordt gesuggereerd? ja of nee? 
 
Hoe denkt u hierover? MDM 
Uw reactie kunt u mailen naar ciscasnel@hetnet.nl 

 

Agenda 
 

13 mei:  Jaarvergadering   
 (nadere berichtgeving volgt) 

  
 aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis 

 
De eerder vermelde data 8 april MD2-

ledenbijeenkomst en 20 mei jaarvergadering worden 
vervangen door de nieuwe datum 13 mei!

 
 
 
 
 

Bezoek onze vernieuwde site www.krimpenaandenijssel.cda.nl  
en blijf zo op de hoogte van de actuele agenda, weblog fractie, etc etc 

 

 


