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VAN DE VOORZITTER
Soms gebeuren er dingen die je zeker niet vlak
voor een vakantie verwacht. Zijn we als bestuur volop bezig om de zaken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014
te regelen, krijgen we te horen dat Wim in verband met zijn gezondheid de gemeenteraad
gaat verlaten en dat de voorzitter gevraagd
wordt om hem op te volgen. In een ander deel
van deze nieuwsbrief zal ik hierover wat vertellen.
Er komt nu heel wat op ons
af. Zo moet ook nog in het
bestuur besproken worden
hoe wij om zullen gaan met
de combinatie voorzitter /
gemeenteraadslid.
In ieder geval zijn we hard op zoek naar een
nieuwe voorzitter. De (nieuwe) voorzitter zal
behoorlijk aan de bak moeten. In de komende
maanden moeten namelijk de groslijst en het
verkiezingsprogramma vastgesteld worden. In
diverse commissies zijn onze leden al hard
aan het werk om dit voor te bereiden en het
resultaat aan bestuur en leden voor te leggen.
Dat is veel werk en de tijd is kort. We hebben
een strak tijdschema en zoals het nu gaat liggen we op koers. Op 30 oktober en 27 november zullen we als leden van het CDARidderkerk bijeenkomen en daar de groslijst en
het verkiezingsprogramma met elkaar bespreken en vaststellen. Ook het campagneteam is
inmiddels gestart. Kortom we raken op stoom.
Op naar een goede verkiezingsuitslag. Iedereen heel veel succes toegewenst.
Leen Kruithof
GEEN CAMPAGNE ZONDER CHAMPAGNE !
Zullen we eindelijk weer eens een succes kunnen gaan vieren?
Na perioden van verliezen en teleurstellingen,
wordt het langzamerhand weer tijd om te gaan
zaaien in onze eigen moestuin. We mogen
dan ook hopen, dat wij als CDA tijdens de
komende gemeenteraadsverkiezingen hiervan
de vruchten weer eens mogen plukken.
Onze campagne zal dan
ook een aantoonbaar
bestanddeel moeten zijn,
om mede het CDA weer
terug op de kaart te
brengen. Zeker geen
eenvoudige taak! De nieuwe kiezer is onge-
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duldig en vaak wispelturig. Niet morgen maar
vandaag willen we resultaten boeken. Helaas
zijn de uitkomsten teleurstellend voor onze
medeburgers. Wie wordt er tot op heden niet
geconfronteerd met de neerwaartse spiraal
binnen ons economisch bestel. Lokaal worden
er veel winkels gesloten. Negatieve signalen
voor de inwoner, dan wel ernstige gevolgen
voor het winkelpersoneel.
We zullen tijdens onze campagnes goed moeten luisteren naar de wensen van de kiezer. Uit
een dal klimmen kost soms erg veel energie.
Echter iedere stap terug naar boven is een
klein succes Als campagneteam binnen Ridderkerk is het van belang om onze lokale politieke inspiraties te vertalen naar de burger op
de straat. Laten we vandaag starten met vernieuwde energie. Als team / campagneteam
zullen we onze standpunten en principes delen
met onze Ridderkerkse bewoners, maar ook
kritisch luisteren en delen, hoe we als gemeenschap met elkaar willen omgaan.
Zoals bij sommigen al
bekend, heb ik mij een
aantal maanden geleden
opgegeven, als campagneleider CDA voor de
gemeente
Ridderkerk.
Maar zoiets kun je niet
alleen. Fysiek niet maar
ook in het kader van kennis en ervaring niet. Ik
zou het heel prettig vinden, als we een krachtig en vaardig campagneteam kunnen samenstellen, dat met elkaar
klaar staat voor de toekomst van het CDA !
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met
mij op.
Want zoals je misschien wel weet, de campagne begint, waar de laatste is geëindigd!
Met vriendelijke groet,
Dick Breeman, Telefoon 06 51429553
E-mail Dick.Breeman@gmail.com
JEUGDWERKLOOSHEID IN RIDDERKERK
In maart 2013 heeft de gemeenteraad van
Ridderkerk een raadsinformatiebrief ontvangen
over de aanpak van jeugdwerkloosheid in Ridderkerk. Een raadsinformatiebrief is een middel waarmee het college de raad over een
bepaald onderwerp kan informeren. In deze
raadsinformatiebrief is onder andere gekeken
naar de huidige situatie wat betreft de jeugdwerkloosheid in Ridderkerk, wat er op dit mo-
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ment aan wordt gedaan en wat er in de toekomst aan gedaan gaat worden.

ten in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond is een plan opgesteld, dat later deze
maand ter besluitvorming door de bestuurders
zal worden behandeld.
Martijn van der Valk, gemeente Ridderkerk
NIEUWS UIT DE PROGRAMMACOMMISSIE
In deze commissie die zich zal bezighouden
met het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 19 maart 2014 zitten Peter Meij,
Jos de Vos, Arie de Klerk en Kees Stolk. We
zijn inmiddels twee keer bij elkaar geweest en
hebben onderling de taken verdeeld.

Huidige situatie
De stijging van het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren (tot 27 jaar) is in onderstaande tabel weergegeven. Ter vergelijking is
de regio toegevoegd.
Peilmoment
Aantal
R’kerk
Aantal
Regio

augustus
2009
81

augustus
2010
123

augustus
2011
136

augustus
2012
195

5.532

6.181

6.134

6.236

Definitie: De werkzame beroepsbevolking omvat iedereen van 15 tot 65 jaar die 12 uur of
meer per week werkt. De werkloze beroepsbevolking is iedereen die wil en kan werken en
actief op zoek is naar werk voor meer dan 12
uur per week. Het UWV gebruikt het aantal
niet-werkende werkzoekenden (zeg maar de
werkloze beroepsbevolking) om de werkloosheid in kaart te brengen.
Wat gebeurt er nu en in de nabije toekomst?
Onlangs is de wetgeving omtrent werkloze
jongeren aangepast. Jongeren dienen voorafgaand aan een uitkering zelf vier weken actief
naar werk te zoeken. Daarnaast is studiefinanciering een voorliggende voorziening. Als een
jongere nog met studiefinanciering een opleiding kan volgen, dan gaat dat voor. Daarnaast
is de werkwijze van het team werk aangepast.
Hierdoor hebben klantmanagers een kleinere
groep klanten. De relatie tussen de klant en de
klantmanager wordt hiermee geïntensiveerd.
Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar
gesteld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.
Deze middelen worden per arbeidsmarktregio
beschikbaar gesteld. Samen met de gemeenCDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 17, sept. 2013

Peter Meij zal zich bezig houden met de Titel
en inleiding en daarnaast participatie en educatie. Jos de Vos met welzijn en sport plus
duurzaamheid, Arie de Klerk kijkt naar financiering en algemene dekkingsmiddelen, wonen
en leefomgeving en tevens veiligheid. Kees
Stolk kijkt naar sociaal beleid, werk en economie.
Na onze tweede bijeenkomst heeft Arie de
taak op zich genomen
om alle toevoegingen
en weglatingen in een concepttekst te verwerken. Na goedkeuring door het bestuur en de
algemene ledenvergadering zal er uiteindelijk
een helder document moeten liggen waar we
als CDA mee naar onze kiezers kunnen!
Kees Stolk, namens de verkiezingsprogramma
commissie 2014
WELKOM NIEUWE LEDEN

Gelukkig kunnen we
dit keer weer eens
nieuwe leden aan
onze afdeling toevoegen. We heten dan
ook Els Berkhout en Anne-Rose Stolk (pas 17
jaar! Klasse) van harte welkom. Hopelijk zien
we elkaar snel bij een van de ledenvergaderingen en/of bij de komende campagne-activiteiten. Het CDA Ridderkerk heeft
nu 117 leden. Het is belangrijk wijzigingen
tijdig door te geven.
KADERNOTA 2014
(Hieronder de tekst van Wim Onderdelinden uit
de raadsvergadering van 4 juli)
Voorzitter, na de jaarrekening 2012 en de eerste programmamonitor over 2013 mogen we
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vanavond iets zeggen over doorkijkjes naar
2014 en zelfs ná het verkiezingsjaar.
College, u hebt ons behoorlijk gemotiveerd
door op de eerste pagina op te laten tekenen
dat ‘de huidige bezuinigingstaakstellingen en
voorziene bezuinigingsopdrachten vanuit het
kabinet geen ruimte laten voor extra uitgaven
en/of wensen voor nieuw beleid”.
Politiek is echter ook
keuzes maken, voor oud
voor nieuw beleid opteren, gewenste verschuivingen aanbrengen, invullen van voortschrijdend inzicht, vraaggericht beleid maken, kiezen voor niet-lastenverzwaring e.d. Ik kom
daar nog op terug.
Gelukkig beschikken we nu wél over de uitwerking van de meicirculaire. Vanaf 2014 tot
en met 2017 is een tekort berekend van circa
€ 650.000 (dus totaal over deze 4 jaren!).
Daarvoor is beschikbaar een dekkingsreserve
van 2011 van € 3.600.000! Gesaldeerd spreken we dan over een ruimte van circa 3 miljoen!
Een eventueel tekort over 2013 (waar wij overigens niet van uitgaan) zou hier dan nog van
afgaan.
Betekent voorzitter dat dit gegeven voor het
college aanleiding is om bijlage 1 (de bezuinigingsvoorstellen) te herzien?
Amendement 83: op pagina 20 wordt gesproken over “het terug draaien van deze eerder
genoemde bezuinigingen”. Voorzitter, wij hebben er behoefte aan dat u hieronder verstaat
“het fixeren op het bezuinigingsniveau van
2013”. Dit laatste ook om “wat ruis op de lijn”
weg te nemen.

Nieuwe impulsen: op pagina 4 wordt gesproken over het nieuwe college dat 4 nieuwe zaken heeft ingebracht t.o.v. het vorige college
en het vorige coalitieakkoord. Dan worden
slechts genoemd “fietshighways en duurzame
projecten”. Juist op deze punten is coalitiepartij
D66/GroenLinks nogal kritisch als het gaat om
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het handen en voeten geven hieraan (zie hiervoor de eerdere schriftelijke vragen en het
debat van vorige week).
Investeringen 2014-2017: op pagina 13 wordt
in dit verband verwezen naar o.a. de tweede
monitor 2013. eerder, vorige week, hebben wij
toegezegd gekregen separaat te zullen overleggen met de wethouder hierover.
Bij de begrotingsbehandeling moet dan duidelijk zijn wat de eventuele tekorten op dit punt
zijn zodat de raad daar al dan niet op kan
amenderen.
De begrotingen op dit punt moeten volgens het
CDA dichter op de realiteit zitten. Dat is nu niet
het geval. Zie de periodieke doorrekeningen op
dit punt!
Maatschappelijke stages: eerder hebben wij
daar een schriftelijke vraag over gesteld. U
spreekt over ‘afbouw” en verwijst naar het Rijk
die ook subsidies gaat staken.
Van belang is echter het volgende:
- het Rijk stopt pas in het jaar 2015
- de evaluaties geven, nemen wij aan, een
positief beeld.

Waarom wordt dit beleid voorlopig nog niet
voortgezet terwijl daar aanleiding voor is. Op
weg naar de begroting denken wij hierop voorstellen te formuleren.
De vrijkomende bedragen zijn voor het vrijwilligerswerk. Ook daar zien we niet 1 op 1 de
vertaalslag van.
Parkeerbeleid: in allerlei verbanden is het CDA
eerder duidelijk geweest. Het uitbreiden van
betaald parkeren in de wijken is nu niet opportuun. Achtergronden en aspecten zijn duidelijk
en behoeven o.i. niet meer te worden gecommuniceerd. Onze CDA-motie hieromtrent gaat
duidelijk een slag verder dan die van de SGP.
Voorzitter, bij de laatste begrotingsbehandeling
heeft het CDA met succes ingezet om de lasten voor de burgers niet te verhogen in deze
onverminderd voortdurende moeilijke tijden.
Voorzitter, ik verzoek het college ook in deze
vergadering daar uitspraken over te doen voor
het jaar 2014. Welke kaders hebt u daarbij
voor ogen?
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Voor het CDA is het nu al duidelijk: wederom is
het vertrekpunt geen oplossingen te zoeken
middels simpele tariefsverhogingen op een
breed terrein maar ons eerst in de eigen keuken teug te trekken. De voedsel – en kledingbank die gemeente Ridderkerk heet, moet
volgens het CDA in staat worden geacht nette
producten te kunnen leveren voor aanvaardbare prijzen.

tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een
tijd om te rouwklagen en een tijd om te
dansen'.
De vragen blijven. Het gemis blijft. Maar
gelukkig, het leven gaat door!
Leen Groeneveld
UIT DE RAAD

Wim Onderdelinden
OVERPEINZING
Enige tijd geleden overleed mijn vader. Een
dergelijke gebeurtenis plaatst alles opeens in
een ander perspectief.
Het dagelijkse nieuws nam ik altijd met graagte, via krant, radio, televisie en internet, tot mij.
Plotseling betreft het hier gebeurtenissen zonder belang. Ze gebeuren ver weg. Gedurende
het ziekbed van mijn vader en de periode na
zijn overlijden is nog slechts één ding belangrijk: mijn vader!
En er komen vragen. Want wat is nu eigenlijk
een mens? Zo lang hij ademt, lacht, praat,
beweegt...... ja, dat is de mens. Maar zodra de
adem is opgehouden is er alleen nog maar een
lichaam. Koud, letterlijk zonder bezieling. Heb
je daarvoor nu je leven lang getracht alles
goed te doen? Iets van je leven te maken?
Waarvoor doe je dat eigenlijk?
Wat is een mens? Ook
Prediker vroeg zich dat af:
'Toen ik mij nu wendde tot
alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en
tot het zwoegen waarmee
ik mij had afgetobd om die
te volbrengen – zie, alles
was ijdelheid en najagen
van wind, en er is geen
voordeel onder de zon'.
Gelukkig blijft deze melancholie niet. Geleidelijk aan herneemt het leven zijn normale
gang. Voor je het weet word je weer meegesleurd in de maalstroom van het dagelijkse
leven. Het nieuws is weer van belang. De
politieke gebeurtenissen, wereldwijd, landelijk
en plaatselijk, worden weer met interesse gevolgd. Er gebeurt nogal wat!
Het gewone leven gaat weer door. Ook daar
heeft Prediker weet van: 'Alles heeft zijn uur en
ieder ding onder de hemel zijn tijd. Er is een
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Op het moment dat ik dit schrijf, zit ik een paar
dagen vóór het afscheid van de raad. Het
is nogal onwezenlijk
omdat zoveel gedachten je bespringen.
Gedachten over vroeger (vanaf 1990), over
vele (oud) collegaCDA’ers, over CDAcollega’s die ons ontvallen zijn, over onze
eerdere CDA-wethouders, over de vele en
zeer uiteenlopende / zware onderwerpen die
langs kwamen.
Zomaar een paar van die onderwerpen: caravans, metro, tram, stadsregio, realisering centrum/gemeentehuis, mogelijke stadsprovincievorming, woonboot, de grote ozb-motie van
vorig jaar, grote veiligheidszaken, vorming van
een mogelijke brede welzijnsorganisatie, het
vaststellen van de Structuurvisie (nu nog vigerend), de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard,
vele en langdurige financiële beschouwingen,
overgang monisme naar het dualisme, vervaardiging van sportnota’s,
voorzitter van
diverse commissies (w.o. de werkgroep Samenspraak, vertrouwenscommissies (laatste
keer mocht ik daar voorzitter van zijn) die een
nieuwe burgemeester moeten voordragen,
huurgewenningbijdrage-motie voor Slikkerveer
(na de sanering), het vormen van nieuwe colleges, begeleiden van bezuinigingsoperaties
(eerste al in 1995). Het is zomaar een greep.
Bij ieder thema horen hele verhalen.
Ik heb al die jaren met enthousiasme Ridderkerk proberen te dienen. Heb heel veel geleerd
en dat ook weer mogen uitdragen. Soms voel
je je op een soort eiland: dag en nacht aan het
werk voor je partij terwijl dat maar door een
heel klein deel wordt gevolgd. Dat zal overal zo
zijn, maar toch.
Ik dank Peter Meij voor de langdurige samenwerking, de discussies en de wijze waarop wij
optrokken. Vertrouwen en voor elkaar wat over
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hebben, zijn belangrijke aspecten. Ook Peter
werkt en sleurt keihard om meters te maken en
het CDA weer terug te brengen naar een grotere fractie. We worden meer dan serieus genomen in de raad door de wijze van politiek
bedrijven en uiteraard onze inbreng. Dat moeten we nu verder uitbouwen.
Ik kijk met heel veel dankbaarheid terug op
mijn lange periode en dank ook mijn gezin voor
het geduld en de soms moeilijke keuzes die
moesten worden gemaakt.
Ik ben nog niet weg. Op verzoek van de fractie
blijf ik burgerlidmaatschapachtig nog wat meedraaien. Hoop nog lang en vele leden te mogen blijven ontmoeten.
Wim Onderdelinden
NIEUW RAADSLID
Van
harte
gefeliciteerd…dat
gaat je veel tijd
kosten.…
leuke
tijd
toegewenst..…dat wordt
een hele klus….
welkom
in
de
club…veel succes.
Dat is een aantal
wensen die donderdag
12
september na de
beëdiging
als
raadslid, tegen mij
gezegd zijn. De
meesten hebben dus wel door dat het veel
vrije tijd kost. Behalve 1 keer per maand een
raadsvergadering, 1 keer per maand een
commissievergadering en 2 keer per maand
een fractievergadering, krijg je ook iedere
maand een dik boekwerk (soms twee), dat je
toch echt goed moet doorlezen en voorzien
van vragen en opmerkingen. Niet vergeten
moeten worden de bezoeken aan organisaties,
andere raden, etc. Dus je krijgt iets minder vrije
tijd. Natuurlijk krijg je er iets heel moois voor
terug. Veel contacten met andere mensen,
beter inzicht in belangrijke zaken die de gemeente Ridderkerk aangaan en je mag nu mee
beslissen. De komende tijd komen belangrijke
zaken aan de orde. Zaken zoals de financiën
van Ridderkerk, jeugdzorg en de decentralisatie AWBZ. Gesteund door Wim Onderdelinden
zullen we in de raad onze bijdrage hieraan
leveren. Hard werken, maar ……ik heb er zin
in!
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Leen Kruithof
KOMENDE LEDENVERGADERINGEN

Doordat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn, zijn er wat meer ledenvergaderingen gepland dan in andere jaren. Dit houdt
verband met bepaalde procedures waaraan
moet worden voldaan, bijvoorbeeld bij het
vaststellen van de kandidatenlijst of het vaststellen van het verkiezingsprogramma. Voor dit
jaar hebben we nog ledenvergaderingen gepland op 30 oktober en op 27 november. Houd
deze data vast vrij in uw agenda!
THUIS IN DE WIJK
Op het moment van schrijven komt in de gemeenteraad het onderwerp “Thuis in de wijk”
aan de orde door het aanbieden van de startnotitie door het college. De bedoeling van deze
startnotitie is een eerste aanzet om te komen
tot een op maat van de wijk gesneden aanpak
en werkwijze om de zelfregie en samenredzaamheid van de burgers te vergroten en ook
te faciliteren.
Elke wijk van Ridderkerk krijgt volgens deze
notitie per 1 januari 2015 een wijkgerichte aanpak. Landelijk beeld laat zien dat ca. 80% van
de burgers zijn eigen problemen oplost door
zelf hulp te zoeken in de sociale omgeving en
bij aanbieders.

Uit de eerder in deze Nieuwsbrief besproken
nota ‘Grijs, Zilver en Goud’ blijkt dat de wens
van onze burgers is om langer zelfstandig thuis
te blijven wonen. Daarom is het noodzakelijk
om de aandacht te richten op de wijk. Het is de
bedoeling om de zelfredzaamheid van de Ridderkerkse burgers te behouden en te versterken door op wijkniveau zorg, welzijn, wonen,
onderwijs en leefbaarheid met elkaar te ver-
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binden. Waar het mogelijk is, wordt informele
en formele zorg op elkaar aangesloten en zo
wordt de huidige integrale samenwerking op
wijkniveau versterkt. Hiervoor wordt bij de
aanname van de startnotitie een krediet van
€ 100.000,- beschikbaar gesteld.

1990 werd hij beëdigd als raadslid. Wat mij bij
bestudering van de oude notulen opviel, was
dat hij pas in september 1990 voor het eerst
aan het woord was tijdens de raadsvergadering en zijn eerste bijdrage was kort en bondig.
Hij kan het dus wel.

Er lopen nu al
enige pilots binnen
Ridderkerk
om te bekijken of
en op welke wijze
de
ondersteuningsvraag
opgelost
kan
worden. Zo loopt in de wijk West de pilot “wijkzorg voor jeugd” vanuit de decentralisatie
Jeugdzorg en hebben de maatschappelijke
partners Karaat, Pameijer, Riederborgh en
Aafje een pilot om alle bewoners van de wijken
Ridderkerk West en Drievliet/’t Zand reeds dit
jaar een beroep te laten doen op een door de
gemeente gefaciliteerde digitale steunstructuur
in de wijk waarbij de bewoners van deze wijken hun vragen en diensten kenbaar kunnen
maken.
Bij succes zullen ook de andere wijken van
Ridderkerk te maken krijgen met deze aanpak
en werkwijze; uiterlijk op 1 januari 2015!

Wim is in die vele jaren 18 uur per dag actief in
de weer geweest voor de raad. Niets was hem
teveel. Bij Wim kun je met recht spreken van
een roeping. Hij is een rasechte politicus en in
al zijn vezels verbonden met de Ridderkerkse
politiek. En nog belangrijker: hij heeft altijd het
belang van de politiek verdedigd. Hij is geen
salonpopulist geworden en is niet meegegaan
in het modieuze antipolitieke denken. Politiek
is de moeite waard en politiek doet er toe. Kijk
o.a. naar de realisatie van het openluchtzwembad, kijk naar de huursubsidie voor de
bewoners van Slikkerveer Zuid-Oost, kijk naar
de nieuwbouw van de scouting, kijk naar de
nieuwbouw van De Reijer, kijk naar de bouw
van sociale zorgwoningen, kijk naar de gezonde financiële situatie van de gemeente Ridderkerk.

Leen Kruithof
Afscheid Wim Onderdelinden
In de raadsvergadering van 12 september
heeft Wim Onderdelinden afscheid genomen
als raadslid. Peter Meij was de eerste die hem
mocht toespreken. Hieronder volgt zijn toespraak.

Wim, daar is het dan. De dag die je wist dat
zou komen is hier.
Na bijna 24 jaar en zes raadsperiodes heeft
Wim Onderdelinden afscheid genomen van
zijn gemeenteraad. Een onvoorstelbaar lange
tijd in deze vluchtige maatschappij. In mei
CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 17, sept. 2013

Ik wil proberen de rol van Wim Onderdelinden
te karakteriseren.
- Hij is in die 23 jaar de grote verbinder geweest. Hij was dé stabiele factor gedurende de vijf coalities waaraan het CDA deelnam.
- Hij was een compromiskunstenaar. Hij wist
altijd een meerderheid te vinden in politiek
lastige kwesties en hij kon de springende
kikkers bij elkaar houden. Kom daar nu
eens om!
- Zijn humor en zijn kwinkslagen waren welkome onderbrekingen tijdens de lange
raadsvergaderingen.
- Wim kon ook uitdagend en prikkelend zijn,
maar hij kon ook goed incasseren. Er was
altijd respect voor zijn mederaadsleden.
- Hij beheerste het politieke spel tot in zijn
vingertoppen. Hij hield van het debat en
genoot erg van het spelelement.
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Wim was geen man van idealistische vergezichten, maar beschouwde de politiek
als een serieus ambacht.
Hij was graag aan het woord, maar hij kon
ook goed zijn mond houden als er sprake
was van vertrouwelijkheid.
Hij is een model CDA’er die midden in de
Ridderkerkse samenleving staat.
Hij heeft in die 23 jaar bijna geen raadsvergadering gemist. Zelfs zijn verjaardag
vond hij geen excuus om er niet te zijn.
Als persoon bleef hij een beetje ondoorgrondelijk. Hij toonde uiterlijk zelden emotie in het raadsdebat. Hij was altijd ‘in control’. Zelfs als hij kritisch werd bejegend,
bleef hij kalm.
Ook zijn taalgebruik was bijzonder en een
aantal oneliners is gemeengoed geworden. Wie kent ze niet: Time-out voorzitter,
Order, order en vraagteken/uitroepteken.

Peter Meij
Fractievoorzitter CDA
WIM ONDERSCHEIDEN

In een afgeladen raadszaal heeft Wim Onderdelinden afscheid genomen van de Ridderkerkse raad. Tijdens de ruim 23 jaar zitting in
de raad, heeft hij zich voor meer dan 100%
ingezet voor de belangen van de Ridderkerkse
bewoners. Humor en ernst typeerden hem.
Peter Meij kreeg in de raad de gelegenheid om
terug te blikken op die 23 jaar. De burgemeester Anny Attema zorgde daarna voor een verrassing: Wim werd benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Wim van harte gefeliciteerd!
Beste CDA vrienden,

Door zijn jarenlange ervaring en leiderschapskwaliteiten is hij voor mij uitgegroeid tot de
onderkoning van Ridderkerk. Zelfs nu de fractie van het CDA is gemarginaliseerd, bleef hij
de spil van de raad.
Vier jaar geleden gaf hij aan te willen stoppen
als fractievoorzitter en vroeg mij om hem op te
volgen. Ik begrijp met terugwerkende kracht
niet goed, hoe ik het aangedurfd heb om ja te
zeggen. Ik ben in alles zijn tegenpool en ontbeer veel van zijn kwaliteiten. We hebben
maar één eigenschap gemeenschappelijk:
onze passie voor de politiek. Het was een
voorrecht om met hem samen te werken. Hij
heeft mij als fractieleider gesteund waar het
nodig was en behoed voor al te grote fouten.
Het tijdstip voor zijn afscheid is nu aangebroken. Zijn vrouw Arja heeft hem vele jaren moeten delen met de politiek. Nu krijgt ze Wim
weer terug. Wim zal nu vorm gaan geven aan
een nieuwe fase in zijn leven. Dat zal niet altijd
gemakkelijk zijn. Maar het gaat hem lukken.
Ik ga hem missen.
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De scholen zijn weer begonnen! We lezen het
overal in Nederland op
spandoeken boven de
stads - en dorpsstraten.
Nederland komt terug van
vakantie. Het gewone ritme
herneemt
zich.
CDA’ers in het hele land
worden weer actief. In
Den Haag begint het nieuwe parlementaire
jaar.
Voor veel Nederlanders betekent het terugkomen van vakantie helaas ook dat de zorgen
terugkomen. Ik spreek veel mensen die somber zijn over de nabije toekomst, als het gaat
om hun baan, hun hypotheek, of hun pensioen. Het raakt mij als ik de verhalen hoor van
mensen die in de knel zitten. We zijn toch een
welvarend land, zou je zeggen. Ik zie het als
mijn opdracht om tegenover die somberheid
van vandaag ook de kansen van morgen te
zien. Een fundamenteel andere koers is niet
alleen nodig, maar ook mogelijk. Waarbij niet
de markt of de overheid, maar een samenleving van verantwoordelijke mensen centraal
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staat.
Het CDA gaat het tweede jaar in als oppositiepartij. Ik zal strijden voor ons alternatief van
minder overheid en meer samenleving. Het
roer moet om. Wij zijn tegen korte termijn lastenverhogingen, wij kiezen voor werk boven
inkomen en voor structureel herstel van de
overheidsfinanciën. Blijft het kabinet hardnekkig vasthouden aan lastenverhogingen en
banen verslindend nivelleren, dan doet het
CDA niet mee. Pappen en nathouden staat
niet op onze agenda voor 2013 en 2014. Geen
compromis om het compromis, dat is ons in
het verleden juist zo verweten. Wij komen met
een beter alternatief. Dat is geen pijnloze operatie, maar wel een duurzame keus voor banen
en financieel herstel. Zoals u van het CDA mag
verwachten.
De komende maanden gaan we samen de
zeven principes invullen, die we dit voorjaar
hebben gepresenteerd. Ze zijn gegrondvest op
wat mensen overal in het land hebben aangedragen. Daar kunt u ook zelf mee aan de slag.
Ga na wat u in uw omgeving ziet aan goede én
slechte voorbeelden. U zult zien dat ook veel
niet CDA’ers de principes herkennen. Juist in
een jaar waarin in alle gemeenten verkiezingen
zijn, ontstaat zo ruimte voor echt lokale antwoorden op lokale problemen.
Volgend voorjaar gaan we overal in Nederland
naar de stembus voor gemeentelijke en Europese verkiezingen. In drie nieuwe Friese gemeenten zijn in november al herindelingsverkiezingen. Vandaar dat het afgelopen weekend
de aftrap van het nieuwe parlementaire jaar
voor de CDA Tweede Kamerleden plaats vond
in Leeuwarden. We zijn met de lokale lijsttrekkers op pad geweest. Ik heb genoten van het
enthousiasme van onze lokale teams! CDA’ers
krijgen weer plezier in politiek en dat stralen ze
uit. Ook in Alphen a/d Rijn zijn in november
herindelingsverkiezingen. De fractie zal daar
ook
de
campagne
ondersteunen.
We zullen harder
voor onze kiezers moeten strijden dan ooit, in
een land dat
onzekerder
is
dan ooit. Maar
onze boodschap
staat. U kunt er
mee voor de dag komen. Rond Prinsjesdag
zullen wij met ons eigen verhaal en onze eigen
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begroting komen. We zullen een alternatief
voor het kabinetsbeleid presenteren, op basis
van onze principes.
De omstandigheden in ons land zijn niet gemakkelijk maar de kansen zijn groot: voor het
CDA en voor Nederland. Ik kijk ernaar uit om
hier samen met u aan te gaan werken.
Sybrand Buma
WAT DOET EEN RAADSLID?

Wat doet een raadslid en wat gebeurt er in een
raadsvergadering? Ridderkerkse raadsleden
geven uitleg. Voor het begin van de raadsvergadering ontvangen zij geïnteresseerde inwoners. De aanvang is om 19.00 uur in het
gemeentehuis. Dit jaar zijn er nog bijeenkomsten op 17 oktober, 28 november en 12
december. Voor aanmelding en informatie kunt
u contact opnemen met de raadsgriffie, tel.
451790 of g.heijboer@ridderkerk.nl.
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