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Precies één jaar Kamerlid! 
 

 

 

Beste mensen, 

Vrijdag 23 maart was het een jaar geleden dat ik werd beëdigd als lid van de 

Tweede Kamer. Ik blijf het zeer eervol vinden dat ik dit mag doen: me inzetten 

voor het algemeen belang in een democratisch gekozen parlement. Het is 

fantastisch daarbij zo veel verschillende mensen, organisaties en bedrijven te 

mogen ontmoeten. 

 

 

 



  

 

 

Werkbezoeken 
 

 

Natuurlijk bracht ik weer diverse werkbezoeken zoals aan Unitron (medische 

apparatuur) in IJzendijke, Reumazorg Zuidwest Nederland in Goes, Google en 

Booking.com in Amsterdam, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Inspectie IGJ in 

Utrecht. Bij werkbezoeken neem ik indien mogelijk een delegatie mee van de 

lokale CDA-afdeling. 

 

 

 

  

 

 

Campagne & Zeeland 
 



 

 

Vanwege de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen waren er extra 

veel bijeenkomsten:  

• Nieuwjaarsreceptie bij ons thuis voor het CDA Goes en meehelpen bij de 

winkel van het CDA Goes 

• Dag meelopen met Petrina Geluk, lijsttrekker Tholen, met werkbezoeken aan 

zorginstellingen en een bedrijf dat gasmeters voor kassen maakt 

• Bijeenkomst met innovatieve ondernemers van CDA Noord-Beveland in 

Kamperland 

• Bijeenkomst in Bruinisse over de toekomst van Schouwen-Duiveland 

• Introductie van mijn lokale ‘held’ Derk Alssema, lijsttrekker Goes, op Radio 1 

• Deelname aan een panel in Middelburg, georganiseerd door o.a. het Zeeuws 

Vrouwenplatform 

• Bijeenkomst voor mkb ondernemers georganiseerd door het CDA Goes 

• Bezoek van minister Hugo Borst aan zorginstellingen in Borsele & Middelburg 

• Bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer op een bijeenkomst voor 

ondernemers bij O’Moda (schoenen) in Zierikzee 

• Als ik ergens ben neem ik graag de gelegenheid om ook met individuele 

mensen bij te praten, zoals burgemeester Marga Vermue in Sluis 

 

Daarnaast kreeg Zeeland aandacht vanwege mijn interview met Forum, 

magazine van VNO-NCW met een fotoshoot in de ‘biechtstoel’ van restaurant 

het Elfde Gebod en op de markt in Goes. 

 

 



  

 

 

Met burgemeester Marga Vermue 
 

  

 

 

  

 

 

Vaststelling uienprijzen om te huilen 
 

 

Mijn Kamervragen over het effect van CBS-ramingen op de uienprijzen kreeg 

ook aandacht in verschillende landelijk dagbladen. Van Omroep Zeeland kreeg 

ik de ‘gouden speld’ voor mijn vragen (klik hier voor de video). Intussen heb ik 

https://www.cda.nl/joba-van-den-berg-jansen/nieuws/van-den-berg-en-geurts-stellen-kamervragen-over-foutieve-ramingen-van-uienoogst/
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/104197/Boer-die-belt-naar-Zegt-U-t-Maar-krijgt-gehoor-in-Tweede-Kamer


 

aanvullende vragen gesteld omdat ik de antwoorden niet voldoende vond (zie 

artikel PZC). 

 

 

 

  

 

 

Aanbestedingen van overheid, medische zorg, 

optreden in Radar 
 

 

Aanbestedingen 

In debat met staatssecretaris Mona Keijzer uitte ik met praktijkvoorbeelden mijn 

ongenoegen over het aanbestedingsgedrag van de overheid. De overheid zou 

juist de meest geliefde opdrachtgever moeten zijn want wordt betaald door ons 

allen. Mijn twee moties werden ondersteund door alle Kamerleden. 

(klik hier om het uitgebreide artikel hierover op mijn website te lezen). 

 

Medische zorg, GGZ en geneesmiddelen 

Sinds november 2017 mag ik ook woordvoerder zijn voor medische zorg, GGZ 

& geneesmiddelen. De afgelopen maanden heb ik naast werkbezoeken in de 

zorg daarom met veel mensen & organisaties kennis gemaakt: verzekeraars, 

huisartsen, mondhygiënisten, diëtisten, zorginkoop organisaties, ziekenhuizen 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/uienboer-kees-hanse-je-wordt-met-een-kluitje-in-het-riet-gestuurd~a77ac1aa/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/uienboer-kees-hanse-je-wordt-met-een-kluitje-in-het-riet-gestuurd~a77ac1aa/
https://www.cda.nl/joba-van-den-berg-jansen/nieuws/reactie-cda-op-rapport-beter-aanbesteden/


 

en diverse organisaties over geneesmiddelen: apothekers, brancheorganisaties 

voor innovatieve geneesmiddelen, voor reguliere geneesmiddelen, voor bio-

geneesmiddelen etc. 

De weesgeneesmiddelen vragen speciale aandacht: zeer dure medicijnen voor 

kleine groepen mensen met bijzondere ziektes. 

Het CDA wil dat goede zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar & 

betaalbaar blijft. De huisarts is daarbij de ‘spin in het web’. Essentieel dus dat 

iedereen makkelijk toegang heeft tot een huisarts. Dat mocht ik bij Radar 

komen toelichten.  

Regelmatig stel ik vragen over zorgzaken zoals lange wachtlijsten in de GGZ, 

doden bij een onderzoek door ziekenhuis AMC, problemen bij de 

bloedvoorziening Sanquin en werkdruk bij huisartsen. 

 

 

 

  

 

 

Koninksrijksrelaties 
 

 

Aan het begin van het jaar was er IPKO: Inter Parlementair Koninkrijks Overleg. 

Deze keer vond dat plaats op Aruba. Naast diverse overleggen brachten we ook 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/12-03-2018/huisartsentekort-in-krimpgebieden/


 

gezamenlijk werkbezoeken zoals aan een proeffabriek voor algenproductie. 

Daarnaast hadden we de afgelopen maanden een uitgebreid debat met 

staatssecretaris Raymond Knops over het helaas noodzakelijke ingrijpen van 

Nederland in het bestuur van Sint Eustatius. Natuurlijk volgen we de 

ontwikkelingen op Sint Maarten. Door de verwoesting van orkaan Irma, leven 

veel mensen nog onder zeer moeilijke omstandigheden. Nederland heeft 

honderden miljoenen toegezegd om de bovenwindse eilanden weer op te 

bouwen. 

 

In debat met minister Bruins heb ik aandacht gevraagd voor de (tand)zorg op de 

BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De beantwoording van mijn 

vragen over de stijging van elektriciteitsprijzen op Bonaire en de gevolgen voor 

de mensen is uitgesteld. 

Natuurlijk ik ontvang ik regelmatig bezoekers uit het Caribisch gebied zoals 

commissioner Bruce Zagers met adviseur Piet Gerritsen uit Saba, directeur 

Sociale Zaken ministerie SZW Aruba Glenda Hernandez en het bestuur van de 

Kamer van Koophandel van Bonaire. 

 

 

 

 

  

 

 

Samen met het bestuur van de Kamer van Koophandel van Bonaire 
 

  

http://www.bonaire.nu/2018/03/13/wiebes-eerst-overleg-stijging-tarieven/


 

 

  

 

 

Te gast: de CDA-jongeren uit Zeeland 
 

  

 

 

  

 

 

Te gast in de Tweede 
Kamer 

 

 

Middelbare school leerling Judi 

Sillekens liep twee dagen met me mee, 

en ontmoette daardoor ook Mona 

  

 

Mensen die een dag willen 

meelopen of groepen die een 

keer willen langskomen zijn 

van harte welkom! Stuur een 

e-mail naar mijn persoonlijk 

medewerker 

Jorden van der Haas: 

j.vdhaas@tweedekamer.nl 

 

mailto:j.vdhaas@tweedekamer.nl


 

Keijzer. Natuurlijk ontving ik ook weer 

verschillende groepen zoals leden van 

de Vereniging van Waterbouwers, 

leden van de AWVN, het management 

team van Koning & Hartman en de 

CDA Jongeren uit Zeeland. 

 

 

  

 

 

 

 

Joba van den Berg 

maart 2018 

 

 

  

 

 

 


