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Interview met Trudy Veninga, oud-wethouder van Nieuwkoop

“Kilometers rijden voor goede relaties”
Zes jaar was Trudy Veninga met veel plezier wethouder in Nieuwkoop. In september van dit jaar moest
zij wegens gezondheidsklachten helaas haar functie neerleggen. In dit katern blikt ze terug op een
bewogen onderwerp dat speelde tijdens haar wethouderschap: het project Noordse Buurt, de sanering
van de glastuinbouw. Dit project vroeg heel wat uren overleg tussen verschillende partijen, waaronder
met de provincie.
Door Rianne Wijmenga, redacteur katern

Kunt u vertellen wat er speelde in
Nieuwkoop rondom de sanering van
de glastuinbouw?
In de gemeente is in 2009 ingezet
op een transformatie van het areaal
glastuinbouw door verouderde en
versnipperde gebieden fors te saneren,
en het moderne gebied uit te breiden met
200 hectare nieuw gebied: het project
Noordse Buurt. In het tuinbouwgebied
Noordse Buurt werd de sanering actief
ingezet door zo’n vijftig kwekerijen aan
te kopen en te slopen, om daarvoor in de
plaats natuurgebied te maken.

Begin 2012 hebben we, na samenspraak
met de provincie, de aankopen stopgezet.
Dit is heel heftig geweest, in bestuur en
politiek; een motie van afkeuring heeft
het in de gemeenteraad net niet gered....
In overleg met de provincie is er daarna
voor gekozen om op vrijwillige basis door
te gaan met de aankopen, het gebied
om te vormen en het (natuur)doel om
de waterinlaat vanuit de Nieuwkoopse
Plassen te stoppen te handhaven.

Het geheel moest worden bekostigd
via subsidies van de provincie, het
waterschap, eigen geld en de bouw van
430 woningen over vijf verschillende
kernen. Voor het overige, op langere
termijn te saneren areaal zou alleen
een bestemmingswijziging krijgen,
maar niet actief worden aangekocht.
Voor dit nieuwe gebied zou in 2010
een inrichtingsvisie worden ontworpen
dat zou moeten leiden tot een nieuw
bestemmingsplan.

Ondertussen ontstond bij de provincie
het idee dat het aantal woningen, gezien
de economische crisis, naar beneden
moest worden bijgesteld. Hierdoor liepen
de opbrengsten om de sanering van de
Noordse Buurt te betalen onmiddellijk
gevaar. Met hulp van de gemeenten in
Holland Rijnland, veel gesprekken met de
provincie en een geldige overeenkomst
is het uiteindelijk gelukt de extra
woningbouwopgave voor de Noordse
Buurt veilig te stellen. Daar heb ik veel
kilometers voor gereden, en de blaren
voor op de tong gepraat. Alle partijen
moesten meegenomen worden.

Wat is uw rol geweest in dit proces?

Hoe staat het er nu voor?

De aankopen in de Noordse Buurt startte
in 2010, toen ik net wethouder was én
de economische crisis uitbrak. Er was
veel weerstand tegen de plannen, en het
aankopen verliep stroef. Langzamerhand
werd ook duidelijk dat met woningbouw
niet meer verwacht kon worden dat de
opbrengsten gehaald werden.

De aankopen zijn inmiddels afgerond.
De woningbouw is in volle gang. Het
gebied is opengesteld voor initiatieven
die passen bij een agrarisch/recreatief/
natuurbestemming. Voor dit nieuwe
gebied, Nieuw Amstel Oost, was veel
provinciaal draagvlak – men wilde zelfs
nog wel meer uitbreiden. Maar lokaal

was er heel veel weerstand. Met veel
politieke druk is het in 2011 gelukt om een
inrichtingsplan vast te stellen. Toch heb
ik in 2012 aan het college voorgesteld om
hier voorlopig geen invulling aan te geven
vanwege een gebrek aan draagvlak en de
economische situatie in de tuinbouw. Die
rust heb ik gebruikt om met individuele
tuinders en de LTO te praten en bezoeken
afgelegd. Enkele jaren later is via de
visie van Greenport Aalsmeer definitief
gekozen voor een mogelijke uitbreiding
van zestig hectare. In gemeente en
provincie is dit vastgelegd. In dit traject
heb ik intensief opgetrokken met CDAgedeputeerde Govert Veldhuijzen.

Hoe zorgde u dat u altijd de belangen van uw gemeente voor ogen
bleef houden?
Primair doen wat je ‘thuis’ aan de
gemeenteraad hebt beloofd. Waarbij je
natuurlijk altijd in ogenschouw neemt wat
aan beide zijden marges zijn.

Hoe heeft u als wethouder
de samenwerking met de
provincie ervaren?
De samenwerking met de provincie als
orgaan is vaak moeizaam geweest.
Maar met goede argumenten en dankzij
korte politieke lijnen met CDA-fractie
en -gedeputeerden is het gelukt om
voldoende brede politieke steun te
behouden voor de plannen in de Noordse
Buurt. Uiteraard ook door contacten
met Statenleden van andere partijen.

Maar met partijgenoten bestaat een basisvertrouwensrelatie omdat je vanuit dezelfde
maatschappijbeelden denkt. Dat maakt
dat je snel tot elkaar komt. De absolute
meerwaarde van een landelijke partij!

Welk advies zou u huidige of toekomstige wethouders willen geven voor
het omgaan met andere overheidslagen?
Houd alle lijnen open en werk op alle
niveaus aan goede relaties. Je hebt het
ambtenarenkorps net zo hard nodig als
het bestuur (Gedeputeerde Staten) en
de politiek (Provinciale Staten), en soms
andere partijen. In mijn geval waren dat
Greenport Aalsmeer, met de gedeputeerde
van Noord-Holland als trekker, andere
gemeenten en andere politieke partijen.
Gebruik wel de eigen partij als ingang (op
alle niveaus en in de volle breedte) door
ze nauw bij het werk te betrekken, ze uit te
nodigen en ze te bedanken.

Nieuwjaarsborrel
CDA Zuid-Holland
28 januari 2017
Dit jaar bent u van harte uitgenodigd in Vlaardingen. Daar zullen
we samen het glas heffen op het
nieuwe jaar.
Locatie van de nieuwjaarsborrel is
Museum Vlaardingen. Dit museum
richt zich op de geschiedenis van de
stad Vlaardingen, die nauw verbonden is met de Noordzeevisserij. Tussen 15.00 en 16.00 uur kunt u deelnemen aan een rondleiding. De borrel is
van 16.00 tot 17.30 uur.

Zuid-Holland
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Van de voorzitter

Even voorstellen: Chris van Dam
Onbekend in Zuid-Holland, maar wereldberoemd in Den Haag. De hoogst
geplaatste Zuid-Hollandse kandidaat op de CDA-kieslijst staat op nummer
12 en heet Chris van Dam. Hij stelt zichzelf graag aan u voor.

Een bewogen jaar
Deze tekst schrijf ik de dag na de
Amerikaanse verkiezingen. Een verkiezingsuitslag die de weerslag vormt
van de onvrede van de kiezer – en dat
is niet voor het eerst dit jaar.
Onze campagne en verkiezingsprogramma zullen nieuwe antwoorden
moeten bieden op de vragen en
zorgen die breed leven. Het conceptprogramma noemt prachtige mogelijkheden, zowel op ecologisch maar ook
op economisch en vooral sociaal terrein. Aandacht voor de hoogte van de
eigen bijdrage, eenzaamheidsvragen,
niet-fossiel opgewekte energie, meer
woningbouw, afschaffen van studieleningen etc. Lees het programma
er maar op na en doe mee aan het
partijcongres op 14 januari om het nog
beter te maken.

Inzet
Het was ook in onze afdeling een pittig jaar, waarin persoonlijk verdriet en
geweldige inzet soms samengingen.
Verscheidene actieve leden (nog in
2016 maar ook in het verleden) zijn
ons ontvallen. Gelukkig hebben zich
ook nieuwe mensen aangemeld voor
bestuurlijke en campagnetaken. Met
hen willen we een succes maken
van de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen met zoveel ZuidHollandse kandidaten. Het is aan de
afdelingen om in het vroege voorjaar
hun steden en dorpen groen te kleuren, en de inwoners te overtuigen van
de antwoorden die onze partij kan
bieden.
Het was een intensief jaar voor onze
fracties in de Staten, waterschappen
en gemeentes. Helaas zijn lokaal her
en der de rollen van collegepartner
veranderd in oppositiepartij. Maar gelukkig is het omgekeerde ook gebeurd.
Het lijkt wel of de campagne 2018 zijn
schaduw vooruitwerpt.

Nieuw jaar
Organisatorisch proberen we het als
provinciaal bestuur het komend jaar
beslist beter te doen. Maar besef wel
dat het hier om vrijwilligers gaat met
maar beperkte ondersteuning. Onze
partijfinanciën zijn niet meer zo ruim
als in het verleden en dat heeft zijn
gevolgen.
Het jaar en de campagne starten we
met dank aan onze lokale afdeling het
komend jaar op 28 januari in Museum
Vlaardingen. Ik hoop dat iedereen in
eigen kring van een rustig jaareinde
mag genieten en wens u een goede
Kerst, ons feest van het Licht. Dat dit
Licht ons mag dienen als bron van
kracht.
Peter Pennekamp

Zuid-Holland

Sinds 2010 ben ik actief binnen
de Haagse afdeling, onder andere
als campagneleider voor de
gemeenteraadsverkiezingen van
2014. Altijd wat op de achtergrond,
want mijn baan als officier van justitie
beperkte mij in een al te politiek
profiel. Wel maakt die achtergrond
dat veiligheid en rechtvaardigheid
echt mijn thema’s zijn.

Basisbeginselen
Nederland is een mooi land.
Helemaal de provincie Zuid-Holland,
met z’n polders en prachtige
luchten. Maar in mijn werk heb ik
gemerkt dat we ook in immateriële
zin een prachtig land hebben: onze
rechtstaat, onze vrijheden. Eén van
de redenen om politiek actief te
worden, is het in ere houden van die
basisbeginselen. Helaas springen
sommige partijen daar uiterst

onzorgvuldig mee om.
Ik heb geleerd dat veiligheid een
samenspel is van overheid en
burgers. Veiligheid begint thuis,
in gezinnen en families, waar
voorgeleefd wordt hoe je omgaat met
conflicten en gedoe. Veiligheid begint
op de voetbalvereniging, waar een al
te luidruchtig team op gepaste wijze
tot de orde wordt geroepen. Veiligheid
begint binnen een stad of een dorp,
waar de moslimgemeenschap niet
weggezet, maar juist betrokken wordt.
Dat verhaal heeft het CDA het best
begrepen.

Elkaar ontmoeten
Zuid-Holland ken ik goed. Ik werkte
in Dordrecht (inclusief Hoekse Waard
en Alblasserwaard), in Katwijk, in het
Westland en in Gouda en omstreken.
De wieg van mijn vader stond in
Bleskensgraaf en die van mijn

moeder in Molenaarsgraaf, beide
in de Alblasserwaard. Ik heb er nog
heel wat familie wonen en ik weet er
behoorlijk goed de weg.
Zelf woon ik in Den Haag, ben
getrouwd met Erica die dagelijks 32
kleuters in het gareel houdt. Onze
eigen drie kleuters zijn inmiddels
tieners en brengen mij wekelijks op
de voetbalvelden van Den Haag, het
Westland en de Bollenstreek. Kortom:
dikke kans dat wij elkaar gaan
ontmoeten, ergens in Zuid-Holland.

Nieuws van het campagneteam
We zijn van start! De campagne is begonnen. Op een fantastisch congres
in Veghel is de CDA-kandidatenlijst vastgesteld. Als provinciaal campagneteam willen we de Zuid-Hollandse kandidaten en afdelingen in de
komende periode ondersteunen. Samen staan we voor een stevige, maar
fantastische uitdaging: op naar 15 maart 2017!
Wist u dat historisch gezien het jaar
nadat in de VS een Republikein
verkozen wordt tot president, het
CDA de verkiezingen wint? Als
campagneteam dragen we daar
graag ons steentje aan bij. Dat
doen we met een aantal activiteiten,
waarover we u nu graag alvast
informeren. Het is van belang dat
bij deze activiteiten veel CDA’ers
betrokken zijn. Vele handen maken
licht werk en zorgen voor uitstraling.
Doet u mee?

Verkiezingsdiner
Eind januari/begin februari vindt het
exclusieve en terugkerende
verkiezingsdiner plaats, ditmaal in
de regio Leiden. Diverse
prominenten zullen hierbij
aanschuiven als gast en spreker.
Het doel van het diner is
fondsenwerving voor de
campagnekas. Deelname: € 250,per persoon (aftrekbaar). Houdt u
de aankondiging in de gaten of
neem nu al contact op met
Veronique van ‘t Westeinde:
v.vantwesteinde@hotmail.com.

Voetbalclinic
De naam spreekt voor zich. Het
CDA organiseert een sportief
evenement met medewerking van
onze Zuid-Hollandse kandidaat
Wiljan Vloet. Zodra de datum
bekend is, ontvangt u meer
informatie. Bij gebleken succes
gaan we kijken of er bij meer
afdelingen een voetbaliclinic
georganiseerd kan worden. Heeft
u interesse, neem dat contact

op met Christine Zandberg:
bc.zandberg@gmail.com.

Bustour
Terugkerend success in campagnetijd
is de bustour. In de komende
maanden werken we aan de planning
en de route. Vindt u het leuk als de
bustour ook uw gemeente aandoet
of wilt u meehelpen? Neem dan zo
spoedig mogelijk contact op met
Lorenzo Essoussi:
lorenzoessoussi@hotmail.com.

CDA-borden
De CDA-borden in de wei zijn
uniek en zorgen voor maximale
zichtbaarheid. We hopen dat veel
afdelingen ze weer willen plaatsen
dit voorjaar. Het campagneteam is
nog op zoek naar iemand die de
bordenactie wil coördineren. Bent
u een echte planner? Neem dan
contact op met Marly de Blaeij:
marlydeblaeij@gmail.com.

Het campagneteam:
Marly de Blaeij, Relus Breeuwsma,
Wim Driebergen, Veronique van ‘t
Westeinde, Lorenzo Essoussi (op de
foto), Christine Zandberg, Matthijs
Groot, Rosalinde Kranenburg,
Christiaan Merkuur en Maran
Benneberke.
Voor algemene vragen over de
campagne of om u aan te melden als
campagnevrijwilliger kunt u contact
opnemen met campagneleider Marly
de Blaeij:
marlydeblaeij@gmail.com
of tel. 06 22 386 444.

Zonder leden
geen volkspartij
In gesprek over
zorg met identiteit
Onlangs spraken Jonathan Weegink (CDA-fractievoorzitter Katwijk) en
Lenie Zoetendaal (CDA-raadslid Noordwijk) met Ria van der Leer, locatiemanager van De Reling in Katwijk aan den Rijn. De Reling is een beschermende woonvorm voor mensen met een psychiatrische aandoening. Hier
wordt vanuit een reformatorische identiteit begeleiding geboden aan
(jong)volwassenen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en zorgafhankelijk zijn. Jonathan Weegink vertelt over het gesprek.
Wat was de aanleiding van het
gesprek?
Tijdens de open dag van De Reling
raakten locatiemanager Ria van der
Leer en ik in gesprek. Kort daarna
spraken we elkaar uitgebreider.
We bespraken toen de wenselijkheid van zorg en opvang vanuit een
(brede) christelijke identiteit voor
mensen met een psychiatrische
aandoening. De gemeenten in onze
regio werken samen op het sociale
domein. Daarom leek het me goed
om CDA-collega’s uit de Duin- en
Bollenstreek erbij te betrekken.
Wat is de meerwaarde van deze
woonvorm boven andere woonvormen?
De kleinschaligheid en de identiteit.
Kleinschaligheid maakt het mogelijk
dicht bij de cliënt te staan; om goed
en tijdig te kunnen signaleren en
aan de hulpvraag beantwoorden.
Herkenbaarheid op het gebied van
levensovertuiging heeft een herstelbevorderende uitwerking. Het biedt
een emotioneel veilige omgeving
waar de cliënt zicht herkend en begrepen voelt door de medewerkers.
Daarnaast is een kleine woonvorm
gemakkelijker te realiseren in een

woonwijk. Dit heeft als voordeel dat
het voor de bewoners meer lijkt op
de situatie die ze zullen ervaren als
ze weer zelfstandig wonen.
Waarbij de politiek hier een helpende hand bieden?
De politiek kan helpen door De Reling de mogelijkheid te bieden door
te groeien naar 24 plaatsen. Dat was
in het verleden het minimale volume
van een woonvorm. De Reling heeft
nu vijftien plaatsen. Om ‘24/7’ zorg
te realiseren, is de locatie te klein
en hierdoor kwetsbaar. Daarnaast is
het belangrijk dat het beleid keuzevrijheid biedt aan cliënten, zodat zij
desgewenst voor identiteitsgebonden zorg kunnen kiezen.

Leden zijn essentieel. Geen volksvertegenwoordiger kan zonder. Het
zijn de ambassadeurs van de partij die bovendien de realiteit van de
straat, de wijk, de stad of het dorp naar de politiek brengen. Zo ook
in Rotterdam. De fractie en wethouder zijn samen met leden in staat
aan de ene kant de stad op grote lijnen te besturen en aan de andere
kant de specifieke problematiek van alledag in de diverse wijken van
een oplossing te voorzien. En dat doen we met trots. Want zowel die
grote lijnen als de kleine oplossing maken het verschil.
Door Sven de Langen,
fractievoorzitter CDA Rotterdam

Elk lid heeft zijn eigen speerpunten.
Zo zijn er veel CDA-ouders die met
bijzondere interesse naar de verkeersveiligheid rond scholen kijken.
En terecht! Omzien naar elkaar begint natuurlijk bij je eigen kinderen.
Reden genoeg om in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in te dienen
met een prachtig resultaat: een menukaart met maatregelen die scholen
en ouders kunnen gebruiken om de
verkeersveiligheid te verbeteren.
Een ander voorbeeld is de toenemende rattenoverlast in de stad. Die zag
het CDA al aankomen voordat alle

Welk nieuw inzicht namen jullie
mee uit het gesprek?
De Reling is tot stand gekomen
door samenwerking van de gemeente, de woningcorporatie en
ouders van cliënten. Een kleinschalige, identiteitsgebonden voorziening. Het is goed om als CDA oog
te hebben voor dit soort initiatieven
en voorzieningen. Zeker nu steeds
meer zorgtaken op regionaal niveau
worden uitgevoerd.

De Quickscan is er niet gekomen
zonder onderzoek vooraf. Zo werd
gekeken naar het eerdere onderzoek
‘Staat van de Afdelingen’ en is een
groot aantal personen in het land
geïnterviewd. Denk aan raadsleden,
bestuurders, vrijwilligers en overige
leden. Kenmerken van een effectief
presterende lokale afdeling zijn onder
meer: aandacht hebben voor leden,
zichtbaarheid in de maatschappij,
contact hebben met het provinciale
afdelingsbestuur, een motiverende
voorzitter, een goede doorstroom in
bestuurlijke functies en een open cultuur.
Bij minder goed presterende afdelingen is nogal eens sprake van langdurig openstaande functies, een hoog

verloop, bestuurlijke onenigheid, het
ontbreken van betrokkenheid en een
negatieve cultuur.
Deze en andere factoren zijn meegenomen in het ontwikkelen van de
Quickscan, zodat gericht gemeten
kan worden hoe het er bij een afdeling
voor staat.

Hoe werkt het?
De Quickscan wordt online aangeboden aan een afdelingsbestuurder
via een link naar de vragenlijst. Deze
digitale vragenlijst kan vervolgens
per mail gedeeld worden met bestuurders, raadsleden, vrijwilligers
en leden. Voor het invullen is het van
belang zo divers mogelijke partijleden
te vragen; zo ontstaat er immers een
objectiever en eerlijker beeld.

Onze volkspartij heeft leden vanuit alle
rangen en standen van de samenleving. Maar ook van alle leeftijden. Daar
zijn we maar wat trots op. Op de foto
ziet u onze meest recente aanwinst, in
het zonnetje gezet door het CDA Rotterdam. Met volle overtuiging lid worden van een politieke partij op 94-jarige leeftijd: in één woord: geweldig!

Nieuw CDA-lid

Quickscan voor lokale afdelingen
Wilt u weleens weten hoe uw lokale afdeling ervoor staat? Doe dan de
Quickscan voor lokale afdelingen. De Quickscan kunt u nu aanvragen bij
het landelijke partijbureau en is bedoeld om inzicht te krijgen in de succesfactoren van uw lokale CDA-afdeling.

landelijke media er bovenop sprongen.
Simpelweg door een enorme toename
van meldingen over grote ratten. De
fractie heeft daar direct actie op ondernomen. Daardoor had Rotterdam
al een gemeentelijk actieplan voordat
landelijke instanties aan de noodrem
trokken. Met dank dus aan de melders:
onze ogen en oren in de stad.

Rapportage
Als uitkomst van de Quickscan ontvangt de afdeling een rapport met
daarbij een algemene handreiking
voor verbetering. De handreiking
bevat veel praktische tips. Aan de
hand van de scores op vier onderdelen (zichtbaarheid, interne cultuur,
formele organisatie en samenwerking) krijgt u zicht op welke aspecten
meer aandacht behoeven. Overigens
kan een afdeling zelf bepalen of,
wanneer en hoe vaak de Quickscan
wordt ingezet voor het monitoren van
succes.
Bent u afdelingsbestuurder en heeft
u interesse, of wilt u meer informatie
ontvangen? Mail dan naar hrm@cda.
nl. Mocht u interesse hebben als lid,
vraag ernaar bij uw afdelingsbestuur.
Marlinda Zijderveld, stagiair HRM &
Ontwikkeling CDA partijbureau

De oma van Statenfractiemedewerker Marieke Thommis is onlangs op
94-jarige leeftijd lid geworden van het
CDA. Gerrie Tiemersma-Witte is geboren op 17 oktober 1922 in Bodegraven. Ze was de jongste uit een gezin
van vijf kinderen, waarvan de vader
bij het spoor werkte. In 1951 trouwde
ze met Gerlof Tiemersma en kreeg
twee dochters en een zoon. Het gezin woonde opeenvolgend in Leiden,
Scheveningen en later in Rotterdam.
Na het overlijden van haar man in
1997 verhuisde mevrouw Tiemersma
naar verzorgingshuis Sonneburgh,
waar zij nu nog steeds woont.
Marieke over haar oma: “Zolang als
de partij bestaat, stemt mijn oma
al CDA. Haar eigen familie stemde
daarvoor CHU en de familie van mijn
opa ARP. Maar niemand was ooit
lid van een politieke partij. Omdat ik
zelf politiek actief ben, vroeg ik haar
waarom niet. Oma dacht dat stemmen wel genoeg was. We hebben het
er toen over gehad dat het CDA ook
gebaat is bij leden. Daarom is oma nu
lid geworden van het CDA. Dat zal ze
de rest van haar leven ook blijven, en
hopelijk is dat nog heel lang!”
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Begroting 2017

Werk maken van ambities
Tijdens de Statenvergadering van 9 november stond de begroting 2017 centraal. Een belangrijke begroting, want het college is inmiddels anderhalf
jaar onderweg. Liggen ze op schema? Zijn er extra investeringen mogelijk?
Zeker omdat bij de coalitieonderhandelingen niet voor alle geformuleerde
ambities de gewenste hoeveelheid geld beschikbaar was, waardoor prioriteiten gesteld moesten worden.
De financiële positie van de provincie is
het laatste jaar verbeterd, zeker op de
korte termijn. Deels omdat de realisatie op onderdelen achterblijft (groen &
mobiliteit) en deels omdat de inkomsten
een stijgende lijn laten zien (provinciefonds & opcenten). Veel meevallers zijn
incidenteel, maar zo af en toe ook structureel. De financiën op langere termijn
laten een minder florissant beeld zien,
voornamelijk als gevolg van grote investeringen zoals de Rijnlandroute.

Extra investeren
Voor de CDA-fractie staat voorop dat
de provincie er is om ambities te realiseren. Niet om geld op de plank te hebben liggen. De CDA-fractie is dan ook
verheugd met het feit dat het college
ervoor heeft gekozen tot en met 2019
nog eens 42 miljoen extra te investeren
in Zuid-Holland, waarvan 37 miljoen uit
de algemene reserve komt. Dit gebeurt
onder het motto: “versnellen, versterken en verdiepen.” Er zijn dus geen
nieuwe ambities geformuleerd, maar de
bestaande ambities krijgen een extra
impuls. Geld dat er bij de coalitieonderhandelingen nog niet was, kan nu wel
worden ingezet.
Zo wordt twee miljoen vrijgemaakt voor
een fonds voor kleinschalige energieprojecten, anderhalf miljoen voor het
oplossen van knelpunten in het openbaar vervoer en tien miljoen voor verdere verduurzaming van de mobiliteit. Ook
is het budget voor regionale gebiedsgerichte projecten, waar het CDA eerder
bij amendement twee miljoen voor had
weten vrij te maken, opgehoogd naar
vijf miljoen.
Daarnaast wordt met een miljoen extra
bijgedragen aan de innovatiestimule-

ringsregeling MKB, met vier miljoen
aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland en met vijf
miljoen aan het investeringsprogramma
‘Investeren in Vernieuwing’. Tevens
worden de opcenten met een miljoen
verlaagd. Deze projecten worden de
komende tijd nader uitgewerkt, waarbij
het CDA heeft aangedrongen op tempo.
Want hoe eerder projecten worden gerealiseerd, hoe beter!

Aandachtspunten
Bij de algemene beschouwingen heeft
de CDA-fractie daarnaast aandacht gevraagd voor drie punten. Ten eerste de
verkeersveiligheid. Het aantal verkeersongevallen neemt weer toe en daar
maakt het CDA zich grote zorgen over.
Ten tweede heb ik samen met de D66fractie het initiatief genomen voor een
motie die oproept tot een onderzoek
naar meer AED’s op drukbezochte locaties die de provincie in beheer heeft.
Een motie die met algemene stemmen
is aangenomen.
Ten derde heeft de CDA-fractie haar
zorgen uitgesproken over de voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek
voor eigenaren van monumentale
woningen. De minister van OCW heeft
op de dag van onze algemene beschouwingen laten weten dat deze fiscale
aftrek in 2017 in ieder geval overeind
blijft. Een mooi resultaat, al blijft waakzaamheid op dit onderwerp geboden.
Tot slot mag u erop vertrouwen dat
onze fractie zich ook in 2017 volop blijft
inzetten voor het werk te maken van
ambities!
Marischa Kip, lid Statenfractie CDA
Zuid-Holland, woordvoerder Financiën

CDA scholingsprogramma

Programma eerste halfjaar 2017
Oriëntatiecursus nieuwe leden
data: 17-01, 24-01, 31-01, 07-02,
15-02 in Dordrecht
18-01, 25-01, 01-02, 07-02,
15-02 in Den Haag

Kadercursus regio Bollenstreek
data: 07-03, 14-03, 21-03, 28-03,
11-04 in Noordwijkerhout
+ in week 14: bijwonen
raadsvergadering

Afsluiting cursus CDA-gedachtegoed (eerste deel digitaal)
data: 30-01 in Bodegraven
08-02 in Den Haag

Oriëntatie raadslidmaatschap
data: 21-02 in Dordrecht
01-03 in Den Haag

Functionerings- en beoordelingsgesprekken
datum: 11-03 in Delft
Werving- en selectiegesprekken
datum: 18-03 in Delft
Masterclass Presentatietechnieken
datum: 25-03 in Delft
Politieke masterclass
datum: 15-04 in Den Haag

Zuid-Holland

Avondbijeenkomsten zijn van 19.30
tot 22.00 uur, bijeenkomsten op
zaterdagen van 09.30 tot 16.00 uur.
Aanmelden kan bij secretaris
Ton Hulshoff:
e-mail tonhulshoff@gmail.com.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze consulent mr
Arie Slob: e-mail
mrarieslob@hetnet.nl of
0183-581331.

Van de fractievoorzitter

Even stilstaan…
Afgelopen maand bespraken we in Provinciale
Staten de begroting voor 2017. Tijdens die algemene beschouwingen ging het ook over de ambities
van het college van Gedeputeerde Staten om
uitvoering te geven aan ons coalitieakkoord
Een Schoner Slimmer en Sterker Zuid Holland.
Als fractie onderschrijven we die
ambities van harte. Namens het
CDA heb ik aangegeven dat de extra
financiële ruimte die blijkt te bestaan,
vooral ingezet moet worden om die
te realiseren. Mede daardoor wordt
er komende jaren meer geïnvesteerd
in onze economie, innovatie en in de
transitie naar meer duurzame energie. Ook komt er meer geld beschikbaar voor ons cultureel erfgoed.
Goede investeringen waar we als
provincie echt iets aan hebben.

Een ander geluid
Naast de bespreking van concrete
projecten en maatregelen heb ik de
algemene beschouwingen gebruikt
om een heel ander geluid te laten
horen door een citaat te gebruiken
van de beroemde Duitse schrijver
Bertold Brecht: “Ik ben even stil gaan
staan; dat is een hele vooruitgang.”
Ook in de politiek zijn we vaak gehaast en geneigd om maar door te
rennen. We gaan van vergadering
naar vergadering, lezen stapels documenten, formuleren standpunten

over voorstellen en ideeën, en ga zo
maar door. Op zich niks mis mee. Daardoor wordt gelukkig heel veel in gang
gezet en geregeld.

Nieuwe inspiratie
Maar juist vanwege de hectiek van alle
dag is het belangrijk om heel bewust
rustpunten in te bouwen. Momenten om
‘even stil te staan’; om ons te bezinnen
op onze bronnen en het doel van onze
activiteiten. Ook als fractie proberen we
bewust van die momenten te creëren
om, zoals goed verwoord wordt in het
nieuwe verkiezingsprogramma voor de
Tweede Kamerverkiezingen, na te denken over welk land wij willen doorgeven
aan volgende generaties.
Binnenkort is het Kerst. Het feest van
de hoop, van verzoening, van telkens
opnieuw mogen beginnen. Dagen om
‘even stil te gaan staan’ of misschien
wel ‘stil gezet te worden’. Om daarna
met nieuwe inspiratie het nieuwe jaar in
te gaan. Namens de hele fractie wens
ik u graag hele mooie kerstdagen toe.
Meindert Stolk

CDA Talent Academie:

afstudeeropdracht over IMVO
Afgelopen jaar doorliep CDAZH-bestuurslid Frank Buijs met succes de
CDA Talent Academie. Als afstudeeropdracht schreef hij een artikel over
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Hij
werd bij het schrijven begeleid door
oud-premier Jan-Peter Balkenende.
Aan de interviews ten behoeve van
de opdracht werd medewerking verleend door Wim van de Camp (lid van
het Europees Parlement), Winand
Quaedvlieg (directeur VNO-NCW
Brussel) en Mustafa Amhaouch,

als jongste CDA-Tweede Kamerlid
woordvoerder IMVO namens de
CDA-fractie.
Geïnteresseerd in het artikel? De
gehele afstudeeropdracht is te
vinden op de website van de CDA
Talent Academie: https://www.cda.
nl/talentacademie/ Hier is uiteraard
ook meer informatie te vinden over
de Talent Academie zelf. Wat Frank
Buijs betreft een aanrader voor iedereen die actief is voor het CDA en zich
politiek verder wil ontwikkelen.
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Bereikbaarheid fractie
Fractiebureau:
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