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VAN DE (VICE)VOORZITTER
De gemeenteraadsverkiezingen liggen al weer ver achter
ons, en ondertussen is er veel
gebeurd in het ‘Ridderkerkse’.
Na de hectische verkiezingsperiode is Tineke Keuzenkamp
naar voren gekomen als CDA-wethouder in
Ridderkerk.
Naast dit goede nieuws dat Tineke als wethouder voor het CDA in Ridderkerk aan de
slag wilde, en ondertussen is gegaan, hebben
wij helaas de afgelopen periode ook minder
goed nieuws ontvangen. Zoals ondertussen
bekend is, heeft Peter Meij binnen de fractie
namelijk een stapje terug gedaan. Wij willen
als bestuur Peter hartelijk bedanken voor al het
werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet. En
wij vertrouwen erop dat hij binnen de fractie de
komende tijd nog een goede bijdrage kan leveren! Het fractievoorzitterschap zal overgenomen worden door Leen Kruithof, en wij wensen
hem als bestuur een mooie tijd tegemoet de
komende jaren.
Naast terugkijken mogen wij ook alweer vooruit
kijken. Er komen namelijk alweer verkiezingen
aan. De Waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wij mogen uitkijken naar een nieuwe periode waarin
de verdeling van het politieke landschap bekend zal worden.
Ik hoop samen met u en jou vooruit te kijken
naar deze verkiezingen op de komende ledenvergadering d.d. 12 november 2014. Op deze
vergadering zullen wij onder andere de verkiezingsprogramma’s en de kieslijsten behandelen. Laten we er een goede en inhoudelijke
vergadering van maken!
Tot ziens op de ALV op 12 november!
Mathijs Remijn
AFSCHEID ALS FRACTIEVOORZITTER
Ik heb een stapje teruggezet in de gemeentepolitiek.
De combinatie van een
drukke baan in het onderwijs en het voorzitterschap
van de fractie werd te
zwaar. Het lukte mij niet
meer om beide functies de
aandacht te geven die
noodzakelijk is. Na de intensieve verkiezingscampagne en de coalitieCDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 21, oktober 2014

onderhandelingen was de pijp leeg en de inspiratie onverwacht zoek. Ik merkte dat ik mijzelf
niet meer kon opladen om sturing te geven aan
de nieuwe CDA-fractie. Je moet als fractievoorzitter aan het begin van een coalitieperiode veel energie stoppen in het samenwerkingsaspect in de nieuwe fractie, investeren in
Tineke Keuzenkamp als nieuwe CDAwethouder, gevoelige onderwerpen afstemmen
met de nieuwe coalitiepartners, een netwerk
opbouwen met de nieuwe raadsleden, nieuwe
CDA-speerpunten vaststellen, je fractie profileren t.o.v. de andere politieke partijen en zorgen
voor voldoende aandacht in de lokale media.
Dat vereist bijna een totale toewijding aan de
lokale politiek.
De distantie is nog
beperkt in tijd, maar
ik kijk met veel plezier terug op het
fractievoorzitterschap. Het was een
zeer
interessante
periode. Voor het
eerst zat het CDA in
de oppositie. Dat vond ik persoonlijk erg prettig
en ook goed voor het CDA. Na 80 jaar onderdeel te zijn geweest van het Ridderkerkse
gemeentebestuur, kregen wij nu de mogelijkheid om het eigen geluid van het CDA te laten
horen. Ik heb veel geleerd van Wim Onderdelinden. Hij leerde mij de kneepjes van het
politieke spel en we hadden veel plezier samen.
Terugkijkend kan ik ook constateren dat ik veel
geleerd heb in de politiek. Ik heb veel mensen
leren kennen, geleerd om kort en bondig te
formuleren, geleerd om tegenslagen te incasseren en niet te snel boos te worden en geleerd om invloed uit te oefenen.
Het politieke hoogtepunt in de afgelopen vier
jaar was het aannemen van het CDAamendement om de enorme stijging van de
OZB fors te verlagen tijdens de begrotingsraad
van 2012. Maar ook ons amendement over de
bufferzone voor de bewoners van de Rijksstraatweg in het kader van Nieuw Reijerwaard
was een mooi succes.
Ik wil in de komende jaren, als ‘gewoon’ raadslid, een actieve bijdrage blijven leveren aan de
politieke en principiële inbreng van het CDA in
de raad van Ridderkerk. Daar ga ik weer honderd procent mijn best voor doen.
Hartelijke groet,
Peter Meij
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MIJN EERSTE ERVARINGEN IN RIDDERKERK
In Ridderkerk aan de slag gaan als wethouder
van het CDA voelt als een warm bad. Allereerst de kennismaking met de lokale CDAafdeling; het eerste gesprek met de fractie en
Wim Onderdelinden. Het klikte meteen. Daarna de kennismaking in de ledenvergadering.
Echt een fijne afdeling om mee samen te werken!

Ook de samenwerking binnen het college en
met de raad verloopt zeer naar mijn zin. Hoewel, ik moet toegeven dat de raadsvergadering
van onze installatie wel anders verliep dan ik
mij had voorgesteld. Diverse fracties die zeer,
zeer uitgebreid hun spreektijd benutten om hun
visie op het coalitieakkoord te vertellen! Terwijl
de tribune vol zat met mensen die deze feestelijke raadsvergadering wilden bijwonen. Dat
was wel iets anders dan ik gewend was. Thuis
vragen ze nog wel eens naar de ‘boomgaard’.
Na de installatie begon de kennismaking met
Ridderkerk. Elke dag ontdekte ik wel weer een
mooi of interessant of bijzonder facet van dit
veelzijdige dorp. Het vele groen, de mooie
wijken, het aantrekkelijke centrum, de vele
vrijwilligers, de vele sporten, de vele snelwegen die toch weer hele mooie groene fietswegen opleveren, de rivieren, de dijken, de industrie, de ondernemers, de historische panden,
de maneges, de kerken, de moskee en ga zo
maar door. Teveel om op te noemen. Ridderkerk heeft zoveel om trots op te zijn en om van
te genieten!
Naast de mooie dingen ontmoette ik ook veel
mooie mensen. Ik wil geen namen noemen,
maar er zijn veel Ridderkerkers die veel voor
de gemeente en de buurt betekenen. Tijdens
de zomervakantie werd ik verrast door geweldige vakantie activiteiten, zoals 3x2, Jeugdland
en de tentweek in het Electropark.
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Ik heb in Ridderkerk een hele zorgzame gemeenschap gevonden, waar veel mensen
omzien naar elkaar. Het is belangrijk dat we
omzien naar elkaar. In deze tijd van veranderingen wordt dit omzien naar elkaar steeds
belangrijker. Na een tijd die zich kenmerkte
door bewuste individualisering komen we,
hoop ik, nu in een tijd terecht waarin we bewust zijn van onze eigen verantwoordelijkheid
voor onze buurt en familie. Ik wil daar in Ridderkerk mijn medewerking aan geven. Een
tijdje geleden heb ik een inspirerend symposium meegemaakt van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad in Ridderkerk. Hierin stond ook de
rol van de kerk centraal. Kansrijk!
Kortom, sinds mijn aantreden in Ridderkerk
heb ik veel meegemaakt. Ik voel mij hier echt
thuis en ga met veel plezier verder op mijn
ontdekkingstocht. Ik doe mijn best goede dingen toe te kunnen voegen aan de Ridderkerkse maatschappij.

Wilt u iets met mij delen of mij iets vragen?
Mijn deur staat altijd voor u open!
Tineke Keuzenkamp, CDA wethouder
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WIJKONTWIKKELINGSPLAN CENTRUM
RIDDERKERK
"Toen was het geluk nog heel gewoontjes"
Niet lang geleden, haalde ik
een bejaarde vrouw op, om
mee te rijden naar de kerk.
Ze woont achter het gemeentehuis in een oude en
gezellige groene wijk. Toen
ze in de auto zat, vertelde
ze als eerste, dat haar woning op de nominatie staat
om te worden gesloopt. Ze vindt dit heel erg
jammer, ze woont er nu al 60 jaar en was met
haar echtgenoot daar ooit nieuw ingetrokken.
Een plek waar zij lief en leed heeft gedeeld en
nu alleen, de laatste jaren nog altijd geniet van
haar gezellige en vertrouwde buurtje.

ten Ridderkerk hoger onderwijs volgen. Zorg
en maatschappelijke voorzieningen, de bibliotheek bijvoorbeeld. Ook de kerk en recreatie
spelen hierin een toonaangevende rol. Bereikbaarheid naar het winkelcentrum is een belangrijk aspect voor zowel jong als oud. Had je
vroeger nog de bakker en de slager op de
hoek van de straat. Nu moet je lopend of fietsend naar de winkels in het centrum.
In ieder geval een belangrijke taak voor Woonvisie, die in de komende jaren een deel van
deze projecten zal gaan herstructureren en
waar een kwaliteitsslag wordt gemaakt door
renovatie en nieuwbouw, zodat we weer gereed zijn voor de toekomst.

Helaas worden de huisjes oud en voldoen ze
niet meer aan de huidige condities van modern
wonen. Isolatie is minimaal, dus hoge stookkosten. De beglazing is niet meer volgens de
laatste normen. Er moeten uiteindelijk weer
nieuwe woningen worden gebouwd.
De gemeente en haar inwoners zijn met elkaar
op zoek, hoe het nieuwe centrumplan er voor
de toekomst zal moeten uitzien. Geen eenvoudige opgave in deze transitiefase.
We weten dat op dit moment onze gemeente
ernstig vergrijst, maar uiteindelijk weer plaats
moet bieden aan nieuwe gezinnen en ondernemers. Er zullen daarom gevarieerde, betaalbare woningen moeten worden herbouwd.
Laagbouw en appartementen zullen weer opnieuw verrijzen voor deze doelgroep.

Leven en wonen in het centrum is belangrijk.
Naast wonen zijn er tal van voorzieningen in
de directe omgeving nodig voor jong en oud.
Voor de ouderen Stichting Karaat, die zich richt
op chronisch zieken en mantelzorgers. Maar
ook kennisoverdracht ten behoeve van de
ouderen. Het zijn de personen die belangeloos
hun kennis overdragen bijv. op het gebied van
pc's en tablets. Maar ook de jongere gezinnen
vragen nieuwe voorzieningen. Speelpleintjes
voor de kinderen om de hoek van de straat.
Openbaar vervoer kinderen, voor hen die buiCDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 21, oktober 2014

Naast vele primaire woonvoorzieningen zijn er
ook tal van aspecten, die ons Ridderkerk weer
leefbaarder moet maken voor een ieder. Een
veilig te bereiken winkelcentrum, met een diversiteit aan winkels, met een sfeervolle uitstraling, maakt het wonen en leven in deze
omgeving gerieflijker. Een goede en gediversifieerde horeca, die wat meer opluistering zou
kunnen bieden gedurende de avonden.
Met de gezamenlijke inzet van de gemeente
en onze inwoners, tezamen met de winkeliers
en de horeca, zijn we in staat om Ridderkerk
meer allure te bieden. Een schitterend uitgangspunt voor de lokale inwoner, maar ook
voor de reguliere bezoeker, die de beleving
ervaart van een mooi en bruisend winkelcentrum en aan het einde van de dag nog even
nageniet op een terrasje met een hapje en een
drankje.
Dick Breeman, burgerlid
BIJEENKOMST NIEUWE INWONERS
Op 9 september 2014 was er een bijeenkomst
voor nieuwe inwoners van Ridderkerk. Om
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18.30 uur werden we in het gemeentehuis
ontvangen door burgemeester Anny Attema.
O.a. vertegenwoordigers van de gemeente,
bestuur en raad, vrijwilligersorganisatie, wijkoverleg, wijkideeteams, Karaat, S&W waren
aanwezig om zich voor te stellen aan de nieuwe inwoners.
De opkomst was goed, iedereen werd voorzien
van een kopje koffie/thee met een stuk Blauwkaaikoek.

Daarna verzamelden wij ons bij de bussen, In
totaal met 2 bussen werden we rondgereden
door alle wijken van Ridderkerk. De wijkregisseurs en voorzitters wijkoverleg, vertelden
onderweg over de wijken. Na de busrit werden
we weer hartelijk ontvangen in het gemeentehuis. Onder het genot van een hapje en drankje heb ik leuke gesprekken kunnen voeren met
de nieuwe inwoners en anderen.
De nieuwe inwonersbijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, was geslaagd en
door de bewoners als zeer positief ervaren,
kortom iedereen weet dat Ridderkerk veel te
bieden heeft!
Els Berkhout, raadslid
DAAR ZIJN WE WEER............
Met enige regelmaat leest u in dit Nieuwsblad
een oproep aan de lezers om zich beschikbaar
te stellen voor het CDA. Voor bestuursfuncties
bijvoorbeeld.
Ook deze keer willen we een beroep op u
doen. Dus: Ja hoor, daar zijn we weer.......

niet om een veeleisende taak. Nee, echt niet!
Waar het om gaat is versterking van de
redactie van deze Nieuwsbrief. Eigenlijk een
heel gezellige bezigheid. Enige weken voor het
volgende Nieuwsblad verschijnt komen we bij
elkaar om te brainstormen over de inhoud van
de volgende Nieuwsbrief. Daarbij aangetekend
dat Anja daartoe al het nodige voorwerk heeft
gedaan en ook zorgt voor de verdere
werkzaamheden. Wat wordt er dan van de rest
van de redactie verwacht? Meedenken dus,
ideeën aandragen en als u dat heel graag wilt
dan schrijft u zelf een stukje voor het
Nieuwsblad. En.... that's it! Eenmaal per
kwartaal een gezellig uurtje bij Anja thuis. Dat
is toch niet teveel gevraagd?
De huidige redactie bestaat uit Anja Steenbergen, Annemarie Tamerius en ondergetekende.
Waarom willen we er nu zo graag een vierde
bij? Om verschillende redenen: nieuwe
mensen brengen nieuwe, frisse ideeën in. Een
frisse kijk dus op dit medium! Ook zijn we wat
flexibeler. Als een redactielid tijdelijk niet
beschikbaar is dan is het fijn als er toch nog
een 'driemanschap' (of drievrouwschap) over
is. En tenslotte: de huidige redactieleden zijn
allen boven de 60. Niet oud natuurlijk! Maar
toch........ piepjong is anders. En natuurlijk zijn
we blij met iedereen die zich aanmeldt maar
we hopen toch stiekem op een jonger iemand
zodat de gemiddelde leeftijd van de redactie
een stukje lager komt te liggen!
Dus: zin in af en toe even
gezellig bijeen om te
praten over het volgende
Nieuwsblad (of andere
CDA-zaken)? Neem dan
even contact op met één van de huidige
redactieleden.
Leen Groeneveld
HUISHOUDELIJKE HULP
In de gemeenteraadsvergadering van 11 september 2014 is gesproken over huishoudelijke
hulp. Hieronder vindt u de bijdrage van Els
Berkhout tijdens de raadsvergadering.
De herindicatie van bestaande cliënten huishoudelijke hulp is afgerond en de huishoudelijk
hulp is omgezet van uren naar resultaat, of te
wel een schoon huis. Deze verandering was
en is voor velen aangrijpend. Velen zagen de
eerder beschikbaar gestelde uren verminderen.

Schrik nu niet meteen want het gaat deze keer
CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 21, oktober 2014
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De CDA fractie vraagt zich af of de herindicatie
wel professioneel genoeg is uitgevoerd, is het
medisch dossier meegenomen in het besluit?
Er zijn cliënten die zelfredzaam
genoeg zijn om het met minder
uren huishoudelijke hulp te doen,
zij hebben begrip voor de
bezuiniging. Dit is winst.
Maar er zijn ook cliënten die niet weten hoe
ze het met minder uren
huishoudelijke hulp moeten
gaan redden.
Cliënten hebben het
recht om bezwaar te
maken op de herindicatie beslissing. Mondige
cliënten hebben bezwaar gemaakt, zij hebben
echter nog geen besluit vernomen of hun
klacht gegrond of ongegrond is. Van de wethouder hebben we vernomen dat met bezwaarmakers persoonlijk contact opgenomen
zal worden. De CDA fractie ziet graag dat de
afhandeling sneller verloopt, zodat deze cliënten duidelijkheid krijgen.
Tevens zien wij de resultaten van de herindicatie graag tegemoet en vragen wij de wethouder
de klachten van de cliënten, uiteraard anoniem, te delen met de raad.
Indien blijkt dat bij de herindicatie te scherp is
geraamd, of dat de zelfredzaamheid van de
cliënt is afgenomen, bestaat dan de mogelijkheid om opnieuw een indicatie te stellen?
We weten allemaal dat er minder geld te besteden is voor de huishoudelijk hulp. Het beschikbare geld moet dan ook goed besteed
worden. Voor mensen die de zorg nodig hebben, maar het zelf kunnen betalen, betekent dit
dan ook zij de kosten zelf dienen te dragen.
Mensen die het nodig hebben en het niet kunnen betalen, kunnen aanspraak maken op het
minimabeleid.
Dat er bezuinigd moet worden en men vasthoudt aan een sluitende begroting, staat vast,
maar het mag niet zo zijn dat er geld in de pot
huishoudelijke hulp overblijft. Met de keuze
voor het verruimde tarief variant 2 stemmen wij
in.

Het platform BAR-dichtbij dient onafhankelijk
en bereikbaar te zijn en de juiste informatie te
verstrekken. Bij het kiezen van een zorgaanbieder moet de cliënt gebruik kunnen maken
van zijn of haar optimale keuzevrijheid. Indien
CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 21, oktober 2014

hier hulp bij nodig is zal de Wmo-consulent
een passend advies dienen te leveren.
Uit onderzoek blijkt dat de bekendheid van
BAR-dichtbij niet groot is. De CDA fractie is
dan ook van mening dat hier extra op ingezet
dient te worden d.m.v. duidelijke begrijpbare
nieuwsberichten, schrijven aan cliënten en een
gebruiksvriendelijke website.
Aangezien het platform BAR-dichtbij vanaf
2015 structureel ingezet zal gaan worden voor
de huishoudelijke hulp is monitoring, evaluatie
én bewaking van de onafhankelijkheid van
groot belang. Is het mogelijk dat de raad elk
kwartaal op de hoogte gehouden wordt van de
ontwikkelingen in het kader van de huishoudelijke hulp?
Het CDA is ervóór dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Indien er huishoudelijke hulp echt nodig is, moet deze er ook kunnen komen. Familieleden en mantelzorgers
kunnen hieraan een bijdrage leveren, maar het
moet niet zo zijn dat zij overbelast worden.

Ridderkerk heeft relatief veel kwetsbare inwoners die moeite hebben om mee te komen,
een klein of geen netwerk hebben. In het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013 Drechtsteden lezen we o.a. dat huishoudelijke medewerkers, in tegenstelling tot vroeger, aanzienlijk minder gelegenheid hebben om te signaleren bij o.a. eenzaamheid, somberheid,
ouderenmishandeling en valrisico’s.
Daarom moeten we gezamenlijk waken dat
vraag en aanbod van zorg, ondersteuning en
welzijnsdiensten én vrijwilligers goed samenkomen, zodat er geen mensen in Ridderkerk in
de kou komen te staan. Wij vragen aan de
wethouder dit dan ook goed te leiden en te
bewaken. Wij hebben het volste vertrouwen in
de wethouder en het college dat zij de juiste
koers varen in dit dossier.
Els Berkhout
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JAARREKENING 2013
In de raadsvergadering van 3 juli is onder meer
gesproken over de jaarrekening 2013. Hieronder de opmerkingen die Peter Meij in de vergadering heeft gemaakt.
De CDA-fractie maakt
zich zorgen over de
financiële risico’s die de
drie
decentralisaties
(ook wel hoofdpijndossiers genoemd) met zich
meebrengen. De gemeente krijgt er een
groot takenpakket op
gebied van jeugdzorg
en ouderenzorg bij, maar het is nog steeds niet
bekend hoeveel geld er wordt overgeheveld
van het Rijk naar de 403 gemeenten. De CDAfractie wil (samen met andere politieke partijen) een amendement indienen om een aparte
reserve te vormen voor het sociale domein.
Omdat het een mega-operatie betreft is het
goed mogelijk dat er in de implementatiefase
dingen tegenvallen. Dan is het goed om hiervoor een reserve achter de hand te hebben.
Deze reserve geeft het gemeentebestuur de
mogelijkheid voor een verstandige afbouw en
de ruimte om iedereen geleidelijk aan de nieuwe situatie te laten wennen.
De afgelopen jaren zijn de overschotten uit het
sociale domein steeds teruggevloeid naar de
algemene reserve. Het lijkt ons een goede
zaak om het overschot uit het sociaal domein
van 2013 te reserveren voor dit doel.
Ik wil wel nadrukkelijk melden dat het uitgangspunt blijft om bij de decentralisaties
structureel binnen de budgetten van Den Haag
te blijven. Wij kunnen in Ridderkerk niet terugdraaien wat het kabinet Rutte en het parlement
aan bezuinigen doorvoeren.
Een andere zorg zijn de
ingeboekte bezuinigingen
op de BAR-begroting. Uit
een recent rapport van
COELO blijkt dat samenwerking tussen gemeentes niet leidt tot financiële
voordelen voor de inwoners en zelfs niet tot betere voorzieningen.
Want met een grotere schaalgrootte groeien
ook het management en de bureaucratie. Onze vraag is waar het college het optimisme op
baseert van de schaalvoordelen en ‘minder
dubbeling
van
taken’
in
de
BARsamenwerking?
Ingeboekte bezuinigingen
kunnen volgens dit rapport op drijfzand gebaCDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 21, oktober 2014

seerd zijn. Kent het college het rapport en hoe
denkt u de bezuinigingen te realiseren?
Ook een zorg zijn de financiële risico’s van de
grondexploitaties. En dat geldt met name voor
Nieuw Reijerwaard. De accountant heeft daar
vorige week behartenswaardige woorden aan
gewijd. De kwaliteit en de analyse van de
risico’s zijn niet op een goed niveau. Dat moet
volgend jaar echt beter. De CDA-fractie hoopt
dat de Raad van State snel duidelijkheid geeft
t.a.v. Nieuw Reijerwaard. De huidige onzekerheid is funest voor de doorontwikkeling van
Nieuw Reijerwaard. De CDA-fractie heeft ook
moeite met het voorstel om het bedrijventerrein
af te blazen. Dat is niet reëel en het zorgt voor
nog meer onzekerheid.
Peter Meij
WELKOM AAN TAFEL, EEN GASTVRIJ INITIATIEF!

Voor de steeds langer thuiswonende ouderen
ligt het gevaar van vereenzaming op de loer.
Een tekort aan personeel in zorginstellingen en
de opgelegde verandering in de thuiszorg kunnen er toe leiden dat er minder tijd is voor een
praatje. Helaas heeft niet iedereen familie,
buren of kennissen die kunnen helpen. Het
netwerk van vanzelfsprekende contacten wordt
kleiner en we moeten zelf contacten zoeken.
Jongeren durven eerder te zeggen dat ze eenzaam zijn dan ouderen. Zij zijn degenen die
het taboe durven te doorbreken door toe te
geven dat eenzaamheid in hun leven speelt.
Maar eenzaamheid hoort nu eenmaal bij het
leven. Het kan namelijk voor iedereen op elke
leeftijd een probleem zijn. Het is een vicieuze
cirkel. Als je eenzaam bent, dan voel je je depressief en omdat je je depressief voelt, kom
je ook minder makkelijk uit je eenzaamheid.
In Ridderkerk zijn vele burgerinitiatieven die
zich inzetten om o.a. eenzaamheid tegen te
gaan. Zo mochten Dick Breeman en Els Berkhout, namens het CDA, aanschuiven bij het
project “Welkom aan tafel”. Ook wethouder
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Tineke Keuzenkamp was aanwezig. Vrijwilligers proberen hier op deze manier gestalte te
geven aan een gastvrije samenleving met oog
voor elkaar, in de zo vaak individualistische
maatschappij. Een goed initiatief waar het CDA
volledig achter staat.




Wist u dat het oude adagium: "een mens is
nooit te oud leren" anno 2014 nog steeds
geldt?
Enthousiast geworden? Neem gerust contact op, we kijken uit naar uw reactie!

METROPOOLREGIO (MRDH)
Vanaf september is wederom het nieuwe seizoen gestart van het project “welkom aan tafel”
georganiseerd in ‘De Kern’ aan de Stadhouderslaan 29 te Slikkerveer. Elke donderdagmiddag is iedereen, kerkelijk meelevend of
niet, van harte welkom. Vanaf 16.45 uur bestaat de mogelijkheid om met elkaar een kop
thee of koffie te nuttigen en om 17.30 uur gaat
men gezamenlijk aan tafel waar u een warme
maaltijd wordt aangeboden voor slechts € 4,00
per persoon.
De actieve vrijwilligersgroep verzorgt dit al 25
jaar met veel plezier.
Onderling heerst een
prima sfeer, wordt er
veel gelachen, hard
gewerkt, om zo de gasten te verwelkomen in
een huiselijke sfeer.
Om dit mooie project te
kunnen blijven laten
bestaan is men op zoek naar actieve ouderen
die zich willen inzetten voor deze organisatie.
Wilt u deelnemen aan de maaltijd of informatie
of wilt u zich opgeven als vrijwilliger, neem dan
contact op met Mevr. Asman, telefoonnummer
0180-416638.
Els Berkhout
SCHOLINGSCOMMISSIE CDA ZUIDHOLLAND





Wist u dat er binnen het CDA-Zuid-Holland
een scholingscommissie bestaat?
Wist u dat die commissie regelmatig cursussen organiseert, die ook voor u interessant kunnen zijn?
Wist u dat u via
http://cdazuidholland.inschrijvingentrainingen. nl een compleet overzicht krijgt
van de mogelijkheden?

CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 21, oktober 2014

De CDA-fractie is vanaf het begin kritisch geweest over de vorming van de metropoolregio
Rotterdam-Den Haag. Het metropoolproces is
top-down opgestart door twee ambitieuze burgemeesters en ze hebben in hun haast om de
metropoolregio van de grond te tillen veel
goodwill verspeeld.
Ik wil kort de bezwaren van de CDA-fractie nog
eens noemen:
1. Wij blijven moeite houden met het democratische tekort van verlengd lokaal bestuur. De raad van Ridderkerk staat bevoegdheden af, maar de democratische
controle is beperkt.
2. De provincie Zuid-Holland gaat / kan niet
deelnemen aan de Metropoolregio. De
commissaris van de Koning, de heer Smit,
heeft het ontwerpvoorstel MRDH onacceptabel genoemd. Het bestuur over ZuidHolland wordt nu in tweeën gedeeld. Twee
derde wordt bestuurd door de metropoolregio en een derde door de provincie. Er
komt een provincie in onze provincie. Dan
kan toch niet de bedoeling zijn? In de
Zuidvleugel lijkt een bevoegdheidcrisis
tussen de vervoerregio en de provincie
onafwendbaar. Er ontbreekt een visie op
het middenbestuur, het wordt zo een rommeltje.
3. In theorie wordt de metropoolregio beperkt
tot verkeer en vervoer en economie. In de
praktijk zal het een veel groter takenpakket
zijn. Het begrip economie is namelijk zo
ruim dat onderwijs, wonen, groen en arbeidsmarkt daar makkelijk onder te scharen zijn.
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De CDA-fractie ontkent niet dat er een probleem is t.a.v. de slagkracht van ZH. De provincie en de twee grote steden werken al jaren
niet goed samen. Sterker nog: ze zitten elkaar
juist in de weg. Het gaat meer over bevoegdheden dan om de inhoud. Met als resultaat dat
er nu bestuurders staan te trappelen om de rol
van de provincie over te nemen.

ren worden niet rechtstreeks gekozen, maar
door getrapte verkiezingen: de inwoners van
de provincies kiezen de Statenleden en de
Statenleden kiezen dan de Eerste Kamerleden. De verkiezingen van Provinciale Staten
zijn daarmee van direct belang voor de landspolitiek.
In onze algemene ledenvergadering van 12
november a.s. zal Adri Bom-Lemstra, lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van
2015 zich komen voorstellen. Ook kan er worden gestemd over de kandidatenlijsten van
CDA ZH en het waterschap Hollandse Delta.
Verder staan de beide verkiezingsprogramma’s op de agenda. Wilt u dus invloed uitoefenen, bezoek dan de ledenvergadering.

De CDA-fractie had graag gezien dat alle betrokken partijen in ZH op het gebied van verkeer en vervoer een samenwerkingsverband
hadden gezocht, gebaseerd op vrijwilligheid
onder leiding van de provincie. Dat gebeurt in
heel Nederland behalve in de Randstad.
Nu dat niet het geval is moeten wij als CDAfractie een zeer lastige afweging maken. Als
we tegen de metropoolregio stemmen verliezen we de zeer beperkte invloed op de verdeling van de BDU-gelden en isoleert Ridderkerk
zich politiek gezien. Deze argumenten hebben
na veel wikken en wegen de doorslag gegeven
om voor het voorstel in de raad te stemmen.
Maar wel met een zwaar gemoed.
Peter Meij
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN

Anja Steenbergen
COLOFON
Voorzitter: Kees Stolk, Govert Flinckstraat 13, 2981
CJ, tel. 420339, f2hca.stolk@hetnet.nl
Vicevoorzitter: Mathijs Remijn, Erasmuslaan 25,
2984 XH, mathijsremijn@gmail.com , tel. 0629084367
Secretaris: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101,
2982 AJ, anna.steenbergen@tele2.nl, tel. 0624482236

De voorbereidingen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen zijn in volle
gang. Komend jaar worden in Nederland voor
het eerst de leden van de Provinciale Staten
tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het
algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Deze gezamenlijke verkiezing vindt op
18 maart 2015 plaats.
Een bijzondere taak van de leden van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de
Eerste Kamer. Eerste Kamerleden of senatoCDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 21, oktober 2014
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