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Van de gedeputeerde

Kansen voor de
Zuid-Hollandse
economie
Het wil maar niet vlotten met het economisch herstel van ons land. ZuidHolland vormt daarop geen uitzondering. Geen wonder als je bedenkt dat
de economie van onze provincie bijna een kwart bedraagt van die van
Nederland en ook vrijwel alle topsectoren van onze economie in ZuidHolland een plek vinden. We hebben dus niet veel uitschieters naar
boven of beneden.
Toch ben ik optimistisch over de
kracht van onze economie. Wanneer
ik als gedeputeerde economie bij
bedrijven op werkbezoek ben, word
ik steeds weer getroffen door de innovatiekracht in veel sectoren. Zo
was ik onlangs in het Bio Sciencepark
in Leiden. In zo’n twintig jaar is daar
een cluster van bedrijven ontstaan die
zich bezighouden met ontwikkeling
van medicijnen en vaccins. Ik was
getroffen door de passie in een klein
bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van medicijnen voor ziekten die
weinig voorkomen. Daar is niet veel
aan te verdienen, reden waarom grote
farmaceutische bedrijven er vaak niet
aan beginnen. Het bedrijf is een heel
eind op streek bij de ontwikkeling van
een medicijn tegen de dodelijke ziekte
van Duchenne. Maatschappelijk relevant en economisch succesvol. In het

Bio Sciencepark wordt jaarlijks inmiddels een paar miljard omgezet.
Enthousiast word ik ook van de ontwikkeling van de maritieme industrie
in het zuidelijk deel van de provincie,
van Schiedam tot Werkendam, met de
Drechtsteden in het middelpunt. Het
is de tweede regio in Nederland waar
het de maakindustrie betreft. Prachtige bedrijven doen er ook in crisistijd
goede zaken. De grootste zorg is
waar het personeel te vinden is om de
orders ook uit te voeren. Daar werken
gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen hard aan.
De provincie draagt haar steentje bij
om de economie in Zuid-Holland te
versterken. Aan de crisis kunnen wij
niet veel veranderen, maar wij kunnen wel een steuntje in de rug geven
aan sectoren en clusters die het goed
doen. Bijvoorbeeld door gebieden

als het Bio Sciencepark bereikbaar
te houden of door startende ondernemingen te ondersteunen. Onlangs
werd de Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de zuidvleugel van
de Randstad opgericht. De provincie,
het ministerie van Economische zaken, grote steden en de universiteiten
en academische ziekenhuizen werken
daarin samen om de innovatie van de
economie in Zuid-Holland te
verstevigen, onder meer door de internationale acquisitie te versterken
en innovatieve kleine bedrijven te
ondersteunen, ook met kapitaal.
Samen werken aan een sterke economie. Ook in tijden van crisis is dat nog
steeds de moeite waard!
Govert Veldhuijzen

Van de lijsttrekker!
Omdat we per 1 januari 2014 een nieuwe gemeente zullen vormen, gaan de inwoners van Alphen aan den Rijn,
Boskoop en Rijnwoude al op 13 november dit jaar naar de stembus.
Nadat ik in april officieel gekozen ben
tot lijsttrekker door de ledenvergadering kon het campagnewerk beginnen.
Ons doel is om bij de verkiezingen de

grootste partij te worden; een ambitieus plan, maar ik geloof zeker dat het
kan. Daar moeten we uiteraard wel
iets voor doen.
Samen met de andere kandidaten
ga ik de straat op om met mensen te
spreken en te horen wat hen bezighoudt. We weten dan wat er bij hen
leeft en horen het op die manier snel
als er dingen niet goed gaan in de
gemeente. Daar proberen we dan iets
aan te doen door bestuursvragen te
stellen of een wethouder te benaderen.
Als CDA staan we midden in de samenleving. Dat willen wij ook laten
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zien. Daarom doen we actief mee
aan allerlei evenementen zoals de
gondelvaart, de fietstochten, en het
touwtrekken bij de Trekkertrek in Rijnwoude. Ik merk dat er veel enthousiasme is in de campagnegroep en dat
stralen we ook uit.
Op 12 oktober gaat de campagne in
aanwezigheid van Sybrand Buma
officieel van start. Het wordt een
drukke periode tot de verkiezingen
in november, maar ik heb er veel
zin in. We kunnen daarbij zeker nog
hulp gebruiken, bij het flyeren, of het
Lees verder op pagina 2

Van de voorzitter

De weg omhoog
Door de economische crisis verdwijnen veel zekerheden van
mensen zoals het hebben van een
vaste baan. Als partij zullen we ons
op alle fronten moeten inzetten om
mensen een goede bestaanszekerheid te bieden met inzet van de
werkgever, de betrokkene en de
overheid. Onze raadsleden moeten
bij de aanbestedingen voor de wmo
en de participatiewet niet alleen
letten op de euro’s maar ook op de
condities waaronder mensen aan
de slag gaan.
Ondertussen zijn onze gedeputeerde en fractie druk doende met de
structuurschets. Daarmee geven
zij kaders voor bouw- en investeringsmogelijkheden in de toekomst.
Zie hiervoor ook de website van de
provincie www.zuid-holland.nl en
bezoek een van die bijeenkomsten.
Bij het verschijnen van dit nummer
heeft het Zuid-Hollands lijsttrekkersdebat reeds plaatsgevonden.
Kijk op www.cda.nl/verkiezinglijsttrekker voor de overige debatten:
een uitgelezen kans om de kandidaten te wegen op hun kennis en
vaardigheden en op hun vermogen
de Europese verkiezingen tot een
succes te maken. Europa doet er
echt toe voor ons allemaal. Het
bewaren van de vrede was het oorspronkelijke doel van de EU, maar
inmiddels weten we dat Europa als
economische waarde onmisbaar is.
Tot slot wens ik alle afdelingen veel
sterkte met het afronden van hun
verkiezingsprogramma en met het
vaststellen van hun lijst. Het zijn
per slot van rekening de mensen
die het verschil maken. Let u bij het
samenstellen van de kandidatenlijst
ook op de informatie in dit Katern
over de ontheffingsprocedure van
kandidaten die korter dan één jaar
lid zijn.
Peter Pennekamp

www.cda.nl/zuid-holland

Informatie voor
CDA afdelingen
De volgende informatie is van belang bij het samenstellen van kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer een kandidaat
nog geen jaar lid is, dient, direct na het vaststellen van de plaatselijke
advieslijst, ontheffing aangevraagd te worden bij de secretaris van het
Provinciaal CDA bestuur Zuid-Holland Hans Vroomen (secretaris@zuidholland.cda.nl) en in cc naar het CDA steunpunt Peter Viallé (vialle@
hccnet.nl). Zie artikel 7 van de Statuten en Handboek Gemeenteraadsverkiezingen-2014 p. 44 en verder.

Ontheffing
Voor de samenstelling van de kandidatenlijst is tevens de drietermijnregel van belang. Hiervoor wordt
eveneens verwezen naar het Handboek Gemeenteraadsverkiezingen
2014 (zie daarin opgenomen kandidaatstellingsreglement).

Drietermijn-regel
De drietermijn-regel heeft betrekking op de plaatsing van kandidaten op de kandidatenlijst. Derhalve
geldt deze regel in beginsel niet
voor wethouders die niet op de
kandidatenlijst staan. Dit laat
onverlet, dat het CDA hecht aan
vernieuwing. Het provinciaal afdelingsbestuur roept de lokale afdelingen dan ook op extra aandacht
te geven aan vernieuwing (ook daar
waar het de positie van wethouders
betreft). Bij het opnieuw kandideren
van wethouders voor een volgende
termijn nodigen wij de lokale afdelingen dan ook uit stil te staan bij de
volgende vragen:
· Is er in algemene zin sprake van
voldoende vernieuwing op verkiesbare plaatsen op de lokale
kandidatenlijst,
· Bestaat er voor de betrokken kandidaat-wethouder (nog
steeds) voldoende draagvlak binnen de lokale samenleving.
In het kader van de verzoeken
om advies over de plaatsing van
kandidaten op de kandidatenlijst,
zal het provinciaal DB adviseren
overeenkomstig het Handboek gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij
zal het punt van vernieuwing van
de kandidatenlijst (m.n. jongeren en
vrouwen) steeds als uitgangspunt
dienen.

Amendering verkiezingsprogramma Europese
verkiezingen
De provinciale afdelingen dienen
tusen 2 december 2013 en 1 januari 2014 een Algemene Ledenvergadering te organiseren om de
amandementen uit de gemeentelijke en provinciale afdelingen in
ZH te behandelen. Zie hiervoor
ook de brief over de Europese en
gemeenteraadsverkiezingen 2014
van het CDA Partijbureau d.d. 1
juli 2013 aan de secretarissen van
alle gemeentelijke en provinciale
afdelingen.
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uitdelen van planten, of het bezoeken
van ouderen in bejaardenhuizen. We
vinden het leuk als mensen ons willen
komen helpen. Zij kunnen zich melden
bij onze campagneleider
Marly de Blaeij
(marlydeblaeij@casema.nl).Omdat
niet alles meer kan in deze tijd en wij

heldere keuzes moeten maken, hebben we ‘CDA kiest’ gekozen als onze
verkiezingsleus. Ik hoop daarentegen
weer dat velen op 13 november juist
CDA kiezen.
Marjon Verkleij,
lijsttrekker CDA Alphen aan den Rijn,
Boskoop en Rijnwoude

Bijzondere
ledenvergadering
Ter voorbereiding op het Partijcongres van zaterdag 2 november
2013 te Leeuwarden organiseert
CDA Zuid-Holland een Bijzondere
Ledenvergadering. Deze wordt
gehouden op 30 oktober 2013 om
19.30 uur in het Provinciehuis te
Den Haag. Aanmelden kan bij Peter Viallé (vialle@hccnet.nl)

ALV CDA Zuid-Holland
Op 11 december om 20.00 uur zal
een Algemene Ledenvergadering
worden gehouden in het kader
van de voorbereiding van het programma voor de Europese Verkiezingen.
Via de website zullen afdelingen
worden geïnformeerd over de procedures in de aanloop naar deze
verkiezingen.

Secretaris gezocht
Het bestuur van de provinciale
afdeling wil de vacature van secretaris van de afdeling definitief
invullen.
Momenteel wordt deze tijdelijk vervuld door Hans Vroomen. Door het
Algemeen Bestuur is inmiddels een
selectiecommissie benoemd.
Voor vragen over de procedure of
belangstelling voor deze functie
kunt u tot 1 november aanstaande
contact opnemen met de vice-voorzitter, Jos Huizinga.
De secretaris zal worden benoemd
in de Algemene Ledenvergadering
van 11 december aanstaande.
Voor de vacature is een gerede
kandidaat beschikbaar.

Scholingsprogramma
De scholingscommissie van CDA Zuid-Holland heeft een scholingsprogramma
voor het tweede deel van 2013 samengesteld. Onderstaande cursussen staan
open voor alle leden.

TRAINING ASPIRANT
RAADSLEDEN
Doelgroep: CDA leden die naar verwachting kandidaat zullen zijn voor
de gemeenteraadsverkiezingen van
2014. De avonden beginnen allemaal
om 19.30 uur en duren tot uiterlijk
22.00 uur.
Locatie: Bodegraven, Evertshuis
Data:	donderdagen 10, 17 en
24 oktober
Locatie: Den Haag, Provinciehuis
Data:	maandagen 14, 21 en
28 oktober

TRAINING CAMPAGNEVAARDIGHEDEN
Doelgroep: CDA leden die in de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen (of andere verkiezingen)
op welke manier dan ook actief willen
zijn.
Locatie: Bodegraven, Evertshuis
Datum:	woensdag 30 oktober,
vanaf 19.30 uur
Locatie: Den Haag, Provinciehuis
Datum:	maandag 4 november,
vanaf 19.30 uur

THEMABIJEENKOMST
COLLEGEONDERHANDELINGEN
Doelgroep: CDA leden die geïnteresseerd zijn in de behartiging van
de CDA belangen bij collegeonderhandelingen. Centraal staat niet de
vaardigheid onderhandelen, maar
beantwoording van de vraag welke
portefeuilles interessant zijn om je
als CDA te profileren. Deze themabijeenkomst wordt samen met de CDA
Bestuurdersvereniging Zuid-Holland
georganiseerd.
Locatie: Rotterdam, Rustburcht
Datum:	maandag 25 november,
vanaf 19.30 uur

TRAINING OMGEKERDE
COMMUNICATIE
Wij zijn goed getraind in debatteren
en het zorgvuldig formuleren van argumenten. In contact met potentiële
CDA stemmers is het daarom niet
moeilijk om een debat te winnen, of
zulke goede argumenten aan te dragen voor een beslissing of een gekozen richting dat de gewone burger
niet anders kan dan beseffen dat hij
of zij niet erg sterk staat. Deze avond
willen we nadenken over het risico
dat na afloop van een contact als dit
slechts de conclusie volgt dat de politicus het niet begrijpt en dus ook geen
goede vertegenwoordiger kan zijn.
Resultaat: debat gewonnen, kiezer
verloren. Kan dat anders?
Locatie: Den Haag, Provinciehuis
Datum: maandag 11 november,
vanaf 19.30 uur

THEMABIJEENKOMST
POLITIEKE AMBACHTSSCHOOL
Doelgroep:	CDA leden die geïnteresseerd zijn in een
inleiding van een bekende oud-politicus over
het politieke ambacht en
handwerk.
Locatie:
Den Haag, Partijbureau
Datum:
donderdag 7 november,
vanaf 19.30 uur

Meer informatie over de namen van
de trainers en de kosten van deze
cursussen is te vinden op http://www.
cda.nl/zuid-holland/afdeling/organisatiesnetwerken/platformen/scholingscommissie/ Meer weten?
Neem contact op met regioconsulent
Arie Slob, mrarieslob@hetnet.nl.
Opgeven kan bij Sebastiaan van de
Veer via gjsvdveer@gmail.com

In Europa bereik
je samen meer…
Over grenzen heen willen kijken. Niet naar binnen gericht opereren. Kernpunten van christen-democratisch gedachtegoed die bij uitstek gelden
voor Europese samenwerking. Samen met andere EU-partners kan Nederland op tal van terreinen meer resultaten boeken dan er alleen voor gaan.
In samenwerking met anderen bereik je meer dan op de solo-tour!
De grote hedendaagse vraagstukken,
zoals de aanpak van de economische
crisis, energie en milieu, klimaatverandering, grondstoffenschaarste en
veiligheid kennen geen grenzen meer.
Zuid-Holland voelt de polsslag van
dat Nederland-in-Europa merkbaar en
meetbaar: de dynamiek van de Rotterdamse haven, het werk van Europese en internationale instituten in en
buiten Den Haag, en ontwikkelingen
in stedelijke en landelijke regio’s en
gebieden.
De EU is voor ons overigens meer
dan een rekensom van economie en
welvaart. Europa telt voor ons als
waardengemeenschap waarbij het
gaat om menselijke waardigheid,
democratie, rechtsstaat, eerbiediging
van mensenrechten en van rechten
van minderheden. Europa heeft met
vallen en opstaan, in conflicten en
oorlogen, geleerd hoe vitaal zulke
waarden zijn. Europa is daarom niet
minder een rechts-gemeenschap.
In verdragen neergeslagen regels
verplichten de EU, binnen en buiten
Europa, in overeenstemming met haar
waarden te handelen.
Voor die betekenisvolle rol van
Europa komen we bij de Europese
verkiezingen van volgend jaar opnieuw op. Daarbij zijn we natuurlijk
niet naïef. Tekortkomingen uit het

verleden kijken wij niet weg en willen
we herstellen.
In lijn met onze uitgangspunten staan
wij voor een goede toekomst van
Nederland - en Zuid Holland!- in
Europa. Belangrijke speerpunten
zijn daarbij een Europa van waarden
en resultaten. Een Europa van de
burger. Een Europa dat bijdraagt aan
welvaart en het creëren en behouden
van banen. Maar ook een Europa dat
sterker inzet op duurzaamheid en
leefbaarheid. En dat veiligheid en internationaal recht, evenals een open
internationale economie en ontwikkeling wil bevorderen.
CDA Zuid-Holland heeft sinds de eerste rechtstreekse verkiezing in 1979
steeds sterke kandidaten, vrouwen
en mannen, naar het Europees Parlement kunnen dragen. Vertegenwoordigers die met hun optreden óók Zuid
Holland in Europa kleur en gezicht
gaven. Ik vertrouw erop dat dit voor
de periode 2014-2019 niet anders is,
ook al weten we dat een kleiner CDA
minder parlementariërs in Euro-pa
betekent. Binnen afzienbare tijd wordt
meer bekend over de nieuwe “Europese lijst”. Daarover hopelijk een
volgende keer!

Van de campagneleider
Arie Slob, onze verenigingsconsulent voor Zuid-Holland, heeft
afgelopen zomer alle 67 afdelingsvoorzitters in de provincie
gesproken over het reilen en zeilen
in de afdelingen en de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen. Bijna
alle afdelingen liggen op schema
en er wordt op veel plaatsen nog
hard gewerkt aan de campagneplannen. De meeste voorzitters
hebben er gelukkig vertrouwen in
een goede lokale campagne neer
te kunnen zetten, ook al blijft het
aantal mensen waarop zij voor de
kandidatenlijst en de campagne
een beroep kunnen doen, nog wat
achter.
Bij veel voorzitters -en ook andere
CDA’ers- leeft wel de zorg dat de
landelijke politiek de doorslaggevende factor zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. En we
weten dat het CDA er in de peilingen nog steeds niet goed voor
staat en de weg omhoog maar
moeilijk kan vinden. Moeten we
ons daar dan maar bij neerleggen?
Absoluut niet! Er zijn diverse recente voorbeelden van afdelingen
die, tegen de landelijke trend in,
goed scoorden. Zelf heb ik dat in
november vorig jaar in Molenwaard
van dichtbij meegemaakt.

ma’s niet zelf, maar ga uit van wat
er bij je eigen inwoners leeft. Geef
je, voor de inwoners herkenbare,
kandidaten een prominente plek in
de campagne, ook de kandidaten
die niet op een verkiesbare plaats
staan. Laat horen en zien dat het
CDA ervoor wil knokken en het
vertrouwen van de kiezer waard is.
Laten we met elkaar massaal lokaal
het verschil maken!

Mark den Boer,
provinciaal campagneleider

Het belangrijkste is dat kiezers zich
kunnen herkennen in het CDA; in
de mensen en in de thema’s. Verzin je belangrijkste verkiezingsthe-

Cees Bremmer, voorzitter commissie
buitenland CDA Zuid Holland

Nieuws vanuit het agrarisch platform
Het CDA Agrarisch Platform Zuid-Holland wil een schakel zijn tussen de landbouw in al haar sectoren en de politiek. In het platform doen Kamerlid Jaco
Geurt, EP afgevaardigde Esther de Lange, CDA statenleden en vertegenwoordigers uit de praktijk van veeteelt, bloembollenteelt, akkerbouw,
Boskoopse cultures, glastuinbouw, waterbeheerders en handel en verwerking
mee.
Om ons doel te verwezenlijken gaan wij
Het platform is een betrokken groep
per thema het overleg aan met betrokdie het belang van de primaire seckenen om tot een actieplan te komen.
tor binnen het politieke CDA kanaal
Zo is er een Glastuinbouwberaad waarbespreekt én laat zien door werkbein wordt besproken tegen welke knelzoeken te organiseren. Het platform
punten deze sector in onze provincie
signaleert en wil met onze politieke
aan loopt en welke acties in dat verband
vertegenwoordigers op Europees,
uitgevoerd moeten worden. Dit leidt
landelijk, provinciaal en lokaal niveau
bijvoorbeeld tot programmapunten voor
proactief inspelen op wat gewenst
de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
wordt van politiek en bestuur.
Met het platform is onlangs in het
Groene Hart een bijeenkomst voor
rundveehouders georganiseerd,
waarbij vertegenwoordigers van
landelijke, Europese, provinciale en
lokale politiek betrokken waren. Een
volgende bijeenkomst in de Alblasserwaard wordt voorbereid. We benaderen de verschillende sectoren
actief om de knelpunten uit de praktijk
helder te krijgen.
De CDA fractie wil in samenspraak
met de achterban het traject naar een
nieuwe Provinciale Structuurvisie in
2014 vormgeven. Het CDA Agrarisch
Platform speelt hierin een rol.

Op de website van de provinciale afdeling https://www.cda.nl/zuid-holland
vindt u onder Afdeling > organisaties/
netwerken meer over de activiteiten
van het platform. Op de website kunt
u zich ook aanmelden voor nieuwsbrieven. Nieuwe leden voor het platform zijn van harte welkom. Zij kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij de voorzitter Cees Moerman,
tel. 0626 352 848 of bij de secretaris
Aat Kranenburg, tel. 0621 870 123,
e-mail: info@ajkranenburg.nl.
Cees Moerman en Aat Kranenburg,
agrarisch platform CDA Zuid-Holland

www.cda.nl/zuid-holland

Een nieuwe commissaris voor
Zuid-Holland
Op 1 januari neemt Jan Franssen na een periode van ruim 13 jaar afscheid
als Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Omdat dit een belangrijke
rol is voor onze provincie wil ik als lid van de vertrouwenscommissie namens het CDA graag inzicht geven in de benoemingsprocedure.
Het proces is voor de zomer begonnen met het opstellen van een profielschets. Daarin zijn alle onderdelen
opgenomen waaraan de nieuwe
commissaris moet voldoen, het bekende schaap met de vijf poten! In
deze profielschets hebben wij veel
belang gehecht aan een verbindende
commissaris, die in deze veelzijdige
provincie regio’s, dorpen en steden,
bedrijven en verenigingen aan elkaar
weet te verbinden.
Bij de totstandkoming van de profielschets hebben wij ook de inwoners
van Zuid-Holland willen betrekken.
Dit is deze zomer gebeurd via de
website van de provincie en een onderzoek van TNS/NIPO. We hadden
een mooie respons van 69%. Uit dit
onderzoek blijkt dat een verbinder ook
de voorkeur van de inwoners heeft.
Na de verbinder volgen de bestuursstijlen van aanjager en procesregisseur. Een mooie keuze, want er moet
veel gebeuren in Zuid-Holland.

De commissie kon de conclusie trekken
dat de inbreng vanuit de inwoners goed
aansloot bij de gesprekken die de fractievoorzitters hadden gevoerd over het
profiel. De profielschets is uiteindelijk op
11 september vastgesteld door Provinciale Staten en diezelfde dag aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Hoe gaat het nu verder? Kandidaten
die zich herkennen in de profielschets
kunnen gedurende drie weken solliciteren en vervolgens spreken minister en
Vertrouwenscommissie over de uit te
nodigen kandidaten. Op basis daarvan
doet de commissie een aanbeveling
aan de minister. Het is de bedoeling dat
deze aanbeveling in de eerste helft van
december in de Ministerraad kan worden besproken, zodat de nieuwe Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
op 1 januari 2014 aan de slag kan.
Hans Démoed, voorzitter
CDA Statenfractie Zuid-Holland

De mooiste plek in Zuid-Holland van …

Statenlid Marischa Kip
Het voelde bijna als een gewetensvraag “Wat vind je de mooiste plek in
onze provincie?” Want door de grote
variatie aan karakteristieke plekken
die Zuid-Holland rijk is, heb je keuze
te over. Een luxeprobleem dus. Ik
heb besloten om het heel dicht bij
huis te houden en gekozen voor een
plek waar ik dagelijks langs kom.
Het Vredespaleis ligt op de fietsroute
van mijn huis in het centrum van Den
Haag naar het advocatenkantoor
waar ik werk in de internationale
zone. Een markant monumentaal
gebouw, op een mooie locatie en met
prachtige tuinen. Een gebouw dat
grandeur uitstraalt en is uitgegroeid
tot hét symbool van vrede en recht.
Het huisvest het Permanente Hof van
Arbitrage en het Internationale Gerechtshof. Ook beschikt het over een
van de meest prestigieuze bibliotheken op het gebied van internationaal
recht.
De bouw ervan aan het begin van
de 20e eeuw werd mogelijk gemaakt
door een schenking van staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie.
De opening vond in 1913 op 28
augustus plaats. Het zal velen van
u niet ontgaan zijn dat het Vredespaleis dit jaar haar 100-jarig jubileum
viert. Tijdens de officiële viering hield
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon
een toespraak in het bijzijn van onder
meer koning Willem-Alexander en
premier Rutte.
Het is een voorrecht om te leven in
een land dat vrede kent. En een blik
op het Vredespaleis is voldoende om
me dat weer te realiseren, maar ook
om eraan herinnerd te worden dat dit

Vice-voorzitter van Provinciale Staten Servaas Stoop overhandigt minister Plasterk de profielschets.

Rijksbeleid mist bezieling en gemeenschapszin
In Zuid-Holland zijn wij druk bezig met opgaven op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie, groen en recreatie en jeugdzorg.
Deze opgaven worden in grote mate bepaald door de mogelijkheden die
het rijk daarvoor beschikbaar stelt.
In de achterliggende periode kwamen er een Woonakkoord, een
Sociaal akkoord, recent een Energieakkoord, maar wat ik me steeds
afvraag: zijn wij het nu ergens over
eens? De akkoorden kennen een
grote top-down benadering van de

overheid. Individuele inwoners en het
maatschappelijk middenveld staan
meer dan ooit aan de zijlijn. Sociale
samenhang is geen thema meer, en
gemeenschapszin in dorpen en wijken wordt zwaar belemmerd door kille
maatregelen vanuit de overheid.
Laat ik helder zijn: stevige ingrepen
in de uitgaven zijn onvermijdelijk om
onze economie weer toekomstbestendig te krijgen. Maar wat we nu zien
is één op één afbraak. Vrijwilligers
moeten bijna belastingambtenaren
worden en maatschappelijk betrokken
inwoners worden belast met regels en
kortingen. Positieve prikkels zijn verdwenen uit de gereedschapskist van
dit kabinet, en echte hervormingen
blijven uit.

Zuid-Holland

helaas voor velen geen realiteit is en
er dus permanent geijverd moet worden om conflicten op een vreedzame
manier op te lossen.

Het CDA vindt dat juist nu de nadruk
moet liggen op sociale samenhang
en op het versterken van de positie
van dorpen en steden. Daarvoor
is een sterke economie van groot
belang, maar ook werk, ruimte voor
wonen en recreatie, en vooral ook
ruimte voor mensen.
Ook in de provincie zet het CDA zich
hier sterk voor in. De CDA Statenfractie is voorstander van een ruimtelijke
ordening waarin gemeenten samen
met inwoners invulling geven aan zorginitiatieven in de stad en op het platteland. De overheid heeft een voorbeeldrol als het gaat om mensen met
beperkingen aan het werk te helpen
en op te nemen in onze samenleving.
De fractie zal dan ook zeker inzetten
op voldoende bewegingsvrijheid en
creativiteit voor gemeenten om aan
de slag te gaan met de opgaven van
morgen!
Hans Démoed, voorzitter
CDA Statenfractie Zuid-Holland
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