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Nieuwsbrief SGP/ChristenUnie-statenfractie in Zuid-Holland

In dit nummer van Vizier uiteraard veel aandacht voor het afscheid
van ir. M. Houtman als lid van Provinciale Staten. Zo’n 23 jaar gaf hij
zijn beste krachten aan de provinciale politiek, niet in de laatste
plaats tijdens de periode 1999-2003 waarin hij gedeputeerde mocht
zijn.
Ook als redactie van Vizier willen we Houtman heel hartelijk dank
zeggen voor alles wat hij heeft betekend voor de christelijke politiek
in Zuid-Holland. Nuchter, praktisch, maar ook principieel en gedreven
was zijn optreden dat hij bovendien wist te kruiden met een dosis
relativerende humor. We zien hem node vertrekken en wensen hem
en zijn gezin alle goeds voor de toekomst. Omdat Houtman nog te
jong en te actief is om stil te zitten, zal hij in de toekomst vast de
aandacht nog wel eens trekken. We houden hem in het vizier...
Verder in dit nummer aandacht voor het lastige probleem van de
muskusrattenplaag en voor het splinternieuwe streekplan ZuidHolland Oost. Ook stellen zich twee nieuwelingen voor. Hoewel
nieuw: H. van Dieren schreef in het vorige nummer over zijn functie
als lid van de schaduwfractie. Nu stelt hij zich voor als de opvolger
van Houtman en treedt hij letterlijk uit de schaduw. Het kan verkeren
in de politiek. Wilco de Bel uit Rotterdam is benoemd tot fractiemedewerker. Wat dat precies inhoudt, vertelt hij zelf.
Veel leesgenoegen!

Rudy Ligtenberg

21 Januari 2004. Vergadering van de Provinciale Staten van ZuidHolland. Gepland is een korte vergadering tot 13.00 uur (maar die
loopt ook nu weer uit). In deze vergadering zal afscheid worden
genomen van Rinus Houtman als lid van Provinciale Staten.
Aansluitend is er een lunch en kan iedereen persoonlijk afscheid
nemen.
Houtman neemt zijn plaats in zoals hij dat altijd doet. Rustig, evenwichtig. Hij is nu nog alleen. Wat later komen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen. Ook genodigden, vrienden en bekenden zijn aanwezig.
Toch moet deze dag veel voor Houtman betekenen. Op eigen verzoek
zet hij een punt achter een Statenlidmaatschap van 23 jaar, waarvan
vier in de functie van Gedeputeerde. Gedurende zeven periodes heeft
Houtman het Statenlidmaatschap vervuld. Een periode waarin hij
maar liefst vijf commissarissen van de Koningin meemaakte. Hij moet
zo’n kleine 250 Statenvergaderingen hebben bijgewoond.
23 Jaar, een zeldzaam lange tijd. Gekomen op 18 september 1980 als
“jonkie” bij mannen met namen als Vlasblom en Van Dis. Hieraan
voorafgaand was Houtman in het voorjaar van 1970 al ”gestrikt”
voor het raadslidmaatschap. Vele streekplannen heeft hij als Statenlid
de revue zien passeren. Over vrijwel alle onderwerpen heeft hij wel
het woord gevoerd. Bij sommigen komen de herinneringen weer
boven, bijvoorbeeld aan het zinderende debat over de toekomst van

Rotterdam Airport. Met zijn “enerzijds” en “ anderzijds” hield
Houtman de vergadering in de ban, temeer omdat voor zijn fractie de
sleutelrol was weggelegd.
Als Gedeputeerde –in de periode 1999-2003– had hij geen gemakkelijke portefeuille. Wel één vol tegenstellingen: onder meer verkeer en
jeugdzorg. Zijn optreden voor de parlementaire enquêtecommissie
rond de bouwfraude oogstte veel lof. Rustig, overdacht, maar altijd
doortastend gaf hij zijn oordeel. In 1994 sprak hij, als nestor van de
Staten, de afscheid nemende commissaris van de Koningin S. Patijn
toe.
Houtman was voorzitter van de vertrouwenscommissie die de benoeming van mevrouw Leemhuis-Stout als commissaris mogelijk maakte.
De huidige commissaris van de Koningin, J. Franssen, roemde
Houtman om zijn rust, wijsheid, evenwichtigheid en om zijn vermogen tot relativeren. Hij kenschetste hem als een principieel persoon,
maar niet een die ”preekte om het preken” of getuigde om het getuigen.
Ook in het gebied waarvan hij gebiedsgedeputeerde was (ZuidHolland Zuid, onder meer de Drechtsteden), heeft Houtman een diepe
indruk achtergelaten Franssen eindigde zijn speech met de woorden:
”We zullen je missen om wie je bent en om wie je bent geweest.” En
sprekend als persoon tot persoon zei hij: “Het ga je goed met Gods
zegen.” Vervolgens bood Franssen Houtman en zijn vrouw een
cadeau en bloemen aan.

”Na ruim 30 jaar in de politiek actief te zijn geweest, is daar nu
een einde aangekomen. Wel een beetje wennen, denk ik; voor
hemzelf, maar ook voor ons als gezin. Rinus heeft altijd erg
genoten van zijn werk in de Staten. Wij thuis, ach we waren
eraan gewend dat hij veel weg was. Maar nu vinden wij het toch
wel erg prettig dat hij iets meer tijd aan ons en de kleinkinderen
kan besteden. ”Opa zijn” is toch een speciale fase die echt zijn
leuke kanten heeft. En ach, soms ben je ook wel eens een politicus in je gezin, want dat zit nu eenmaal in je.”

Daarna sprak de nestor van de Staten R. E. Waterman (VVD). Deze
prees Houtman om zijn vermogen tot analyseren om daarna te
komen tot een afgewogen beslissing en om zijn gevoel voor humor.
Waterman herinnerde zich nog een lezing die hij op “De Driestar” in

Gouda had gehouden. Hij was toen onder de indruk gekomen van de
sfeer op die school, waarvan Houtman jarenlang directeur was.
Daarna sprak collega-Statenlid Servaas Stoop aan wiens speech ik
een aantal feiten als bovengenoemd heb ontleend.

Vervolgens was het woord aan het scheidende Statenlid zelf. Ook nu
stond hij zoals gewoonlijk rustig en ontspannen achter het spreekgestoelte. Spreker ging uit van het bekende vers uit Spreuken 16:9: “Het
hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de Heere stiert zijn gang.”
In de allereerste plaats wilde Houtman zijn Schepper danken die hem
voor dit werk de kracht gaf. Ook dankte hij zijn vrouw aan wie hij het
thuisfront rustig kon overlaten. Zijn humor kwam even om de hoek
kijken toen hij de volgende opmerking maakte: “De SGP-vrouw is
kennelijk meer geëmancipeerd dan buitenstaanders denken.”
Houtman pleitte voor een krachtig middenbestuur. Voor een overheid
die zich richt op zaken die in de samenleving niet goed gaan. Een
overheid die een verantwoordelijkheid heeft, niet in de eerste plaats
tegenover de burgers, maar tegenover God. Dat voorkomt kramp en
geeft ontspanning, omdat je weet dat “Hij het al regeert”.
Als laatste prees hij de samenwerking tussen de SGP en de
ChristenUnie, waarvan hij had genoten en die volgens hem een voorbeeld zou mogen zijn voor onder meer de overige provincies.
Daarna werd de vergadering geschorst en was er gelegenheid tot
handen schudden en afscheid nemen. Velen maakten gebruik van
deze gelegenheid.
A. W. van Dijk

“Rinus Houtman heeft zich, zowel tijdens zijn lange staat van
dienst als lid van de provinciale staten als tijdens zijn korte periode als lid van Gedeputeerde Staten onderscheiden door zijn
bedachtzaamheid en evenwichtige oordeelsvorming. Zijn bijdragen aan het debat in dit huis waren zonder uitzondering boeiend
en constructief. Daarbij stak hij zijn godsdienstige overtuiging
nooit onder stoelen of banken. Deze beginselvastheid verhinderde hem niet om op pragmatische gronden vergelijk te zoeken
met fracties van andere partijen. In de beste tradities van Groen
van Prinsterer was hij een man van getuigenis, die de politieke
instrumenten volledig beheerste en deze vaak met succes heeft
benut.”

In een aantal landen, bijvoorbeeld Engeland en Griekenland, is “de
wisseling van de wacht” een toeristische trekpleister. De desbetreffende militairen zijn in kleurige traditionele uniformen gekleed en het
wisselen van de wacht gaat met een heel ceremonieel gepaard. Mooi
om te zien.
In de fractie van de SGP/ChristenUnie is ook de wacht gewisseld.
Rinus Houtman trad na een groot aantal dienstjaren terug en Henk
van Dieren is als nieuw Statenlid aangetreden. Ze zijn doorgaans niet
gekleed in een historische uitmonstering, althans dat is me nooit
opgevallen. Er kwam bij de wisseling van de wacht ook niet veel
ceremonieel aan te pas, alhoewel van Rinus Houtman op gepaste
wijze afscheid is genomen. Niet echt een toeristisch gebeuren dus.
Wel een moment om bij stil te staan.
Allereerst om Rinus Houtman ook in Vizier nog eens te danken voor
het vele werk dat hij in dit verband heeft gedaan. Jarenlang als
gewoon Statenlid en ook een viertal
jaren als Gedeputeerde. Hij heeft zijn
taken binnen het provinciaal bestuur
van Zuid-Holland met verve en grote
deskundigheid vervuld. De SGP en de
ChristenUnie zijn hem daarvoor buitengewoon erkentelijk. Henk van
Dieren gaat nog maar net beginnen.
Hij is nog een rekruut. Rekruten, dat is
bekend, moeten in het begin gedrild
worden om hen de nodige discipline
aan te leren. De fractie neemt dat
opleidingstraject graag voor haar
rekening.
Tenslotte nog iets anders over het wisselen van de wacht. Een schildwacht waakt ergens over, hij moet voorkomen dat iets waardevols of
belangrijks niet wordt aangetast. Voor die taak staan wij ook in de
politiek. Waken dat de eer van God niet wordt gekrenkt en de geboden van de Heere niet met voeten worden getreden. We weten van
onszelf dat ons dat moeilijk valt. Eigenlijk zijn we maar armzalige
schildwachten, die snel in slaap sukkelen of onze eer hoger stellen
dan die van onze God. Gelukkig hebben we Hem naast ons. Ja gelukkig, want de Bijbel waarschuwt ons ervoor, dat als de Heere de stad
niet beschermt, de wachters tevergeefs waken. Die bescherming hebben we nodig en daarom moeten we blijven bidden, ook bij het
wisselen van de wacht.

Mr. J. L. Evertse, fractievoorzitter

Hier ligt ie, onze eerste duale begroting, in de vorm van een programma. (…)
De begroting is ambitieus en in heel veel staatjes vliegen de letters U
(uitvoering) en G (gereed) je voor komende jaren om de oren. Na het
lezen van een aantal bladzijden begon het woord ambitieus dan ook

te vervagen en doken de contouren van het woord overmoedig op.
Wij vrezen dat het college meer, veel meer, belooft dan ze waar kan
maken. Dat is niet alleen onverstandig, maar past zeker ook niet in
een poging om de burgers weer meer vertrouwen in de politiek te
geven. Gewoon realistisch inschatten wat binnen de mogelijkheden
ligt en dat dan ook doen, dat staan wij voor. Daar heeft de provincie
de afgelopen jaren krediet mee opgebouwd bij de burgers en medeoverheden, daar zouden we mee door moeten gaan.
De provincie staat er financieel niet slecht voor. Dit in een tijd waar
veel andere overheden moeten worstelen om de eindjes aan elkaar te
knopen en van de burgers wordt gevraagd de broekriem aan te
halen. Wij kunnen maar niet begrijpen dat je in zo’n situatie, een situatie waarin het Rijk en de vakbonden provincies en gemeenten vragen uiterst terughoudend te zijn met lastenverzwaringen, met het
voorstel komt de opcenten op de motorrijtuigenbelasting met 10 punten te verhogen. Als je als overheid de burgers vraagt te accepteren
dat de lonen enkele jaren op de nullijn blijven, zou je dan zelf bij je
belastingheffing ook niet van dat principe moeten uitgaan?
Daarbij komt dan nog dat we de verhoging, zeker voor 2004 niet
eens nodig hebben. (...) Zo maak je je als overheid toch wel buitengewoon ongeloofwaardig.
(...)
Het Marinevliegkamp Valkenburg blijft nog tenminste een jaar open.
Dat gaat in allerlei opzichten de goede kant uit, maar niet voor degenen die ter plaatse een snel bouwscenario voorstonden. Trouwens, al
zou het vliegveld over een jaar worden gesloten, ook dan ben je zo
maar niet op korte termijn aan het bouwen. Al eerder heeft onze fractie aangedrongen op een onderzoek naar alternatieve bouwmogelijkheden in de omgeving, met name ook in de Oude Rijnzone. Dit alles
dan bovendien gestoeld op goede informatie richting de Staten
omtrent de woningbehoefte op de middellange en lange termijn. Nu
is er te veel ruis over de vraag hoeveel woningen en op welke termijn
er nodig zijn en hoeveel ruimte daarvoor nog beschikbaar is in de
Leidse regio en de Bollenstreek.
(...)
Het college zet, blijkens de tekst van de begroting, op het terrein van
het openbaar vervoer in op verzelfstandiging en één uitvoeringsorganisatie. Tussen de belangrijkste wegbeheerders, het Rijk, de provincie
en de grote gemeenten wil men eveneens tot samenwerking komen.
Nu is verbetering van de efficiëntie en samenwerking natuurlijk nooit
verkeerd en dat moeten we ook zeker doen, maar wij hebben vooralsnog nog geen overspannen verwachtingen van de resultaten. Het
bereikbaarheidsprobleem bestaat uit een complex van factoren,
waarvan belangrijke onderdelen niet of slechts met draconische
maatregelen oplosbaar zijn. De conclusie moet dan ook zijn dat het
bereikbaarheidsprobleem, ook voor de langere termijn, aanwezig zal
blijven. Het enige wat we wellicht kunnen is de allerscherpste kantjes
er af slijpen. Daarop zouden we ons naar de mening van onze fractie
moeten richten en niet op een soort overalloplossing, want die is er
niet en dat moeten we de burgers ook niet voorspiegelen. Een verbeterd openbaar vervoer, verkeersveiligheid en capaciteitsverbetering op
bestaande wegen zijn voor wat ons betreft dan ook de speerpunten.
(...)
In zo’n context passen wat ons betreft geen proeven met gratis regionaal OV. Wij zien niet in wat dat toevoegt. Het is toch ondenkbaar
dat bepaalde regionale OV-lijnen blijvend gratis worden. Dat lijkt ons
financieel niet haalbaar en bovendien nog al oneerlijk ten opzichte
van reizigers in andere regio´s. Kortom de proef kan dus niets opleveren en lijkt verdacht veel op een propaganda-stuntje.
(...)
Ook het sociaal beleid dient wat de fractie van SGP/ChristenUnie
betreft een duidelijke, herkenbare plaats te hebben en te houden.
Sociale integratie, vrijwilligerswerk, sociaal mentoraat, mantelzorg, zo
maar enkele zaken die aandacht vroegen en blijven vragen en waar
de provincie haar belangstelling liet blijken, initiatieven nam en partijen bij elkaar bracht. Wij zijn er niet buitengewoon gerust op dat dit
voor het college nog allemaal prioriteiten zijn. Dit terwijl wie met

open ogen in de maatschappij rondloopt kan zien dat het daaraan
grote behoefte bestaat. Aan de wachtlijsten wordt hard gewerkt,
maar zij zijn en blijven nog steeds een bron van zorg. Dat geldt ook
voor andere zaken als bijvoorbeeld het huisartsentekort of het tekort
aan personeel in de zorg. Zaken waar de provincie geen directe
invloed op heeft maar, waar zij indirect toch positief in meedenkt en
tracht positieve oplossingen aan te dragen.
(...)
De fractie van de SGP/ChristenUnie heeft geconstateerd dat de ontwerpbegroting die gedeputeerde staten aan ons hebben voorgelegd
sterkere en zwakkere punten kent. In ieder geval is het een stuk dat
voor onze fractie een uitdaging is. Een uitdaging om waar wij de ontvouwde beleidsrichtingen als positief ervaren, daaraan door onze
inbreng en steun zo nodig nog een extra dimensie te geven. Ook een
uitdaging om waar die richting ons niet bevalt, de zienswijzen die
daaraan ten grondslag liggen te bestrijden en de koers te wijzigen.
Wij zien met vertrouwen diverse politieke gedachtewisselingen tegemoet. Dat hopen we met inzet en toch ook plezier te doen. Immers,
voorzitter, politiek is dan wellicht een serieuze bezigheid, maar ook in
de aanpak van serieuze zaken mag je vreugde scheppen. Mijnheer de
voorzitter. In de Bijbel staat een oude geschiedenis over Salomo aan
de vooravond van de dag waarop hij koning van Israël zal worden.
God gaf hem toen de mogelijkheid iets voor zichzelf te wensen. Hij
vroeg om wijsheid, want zei hij hoe zal ik anders zo’n groot volk, met
al zijn wensen en moeilijkheden, kunnen besturen. Wijsheid, waarvan
elders in diezelfde Bijbel staat, dat ze begint met ontzag voor God.
Onze fractie hoopt van harte dat allen in deze zaal met ons om die
bestuurlijke wijsheid willen vragen.

Mr. J. L. Evertse, fractievoorzitter.

Al geruime tijd mag ik deel uitmaken van de bestuurscommissie muskusrattenbestrijding in Zuid-Holland. De problematiek van de muskusrat neemt nog steeds in omgang toe. De schade in delen van onze
provincie, zoals de Rijnstreek-oost en de Krimpenerwaard heeft een
ongekende omvang gekregen.
In Zuid-Holland zijn in 1999 38.100 ratten gevangen; in 2003 waren
dat er 122.804. En alleen al in de Krimpenerwaard zijn er in 2003
zo’n 43.000 muskusratten gevangen in een gebied dat inclusief
bebouwing 13.500 hectare groot is. Het is dan ook geen wonder dat
er in de meest vervuilde gebieden grote onrust heerst bij de grondgebruikers en de waterbeheerders over de schade die de muskusratten
aanrichten.
Een en ander heeft ertoe geleid dat er een aantal juridische procedures loopt tegen de provincie die immers de regie voert als het gaat
om de bestrijding van de muskusrat. Zowel de WLTO als de DWLK en
enkele particulieren stellen de provincie aansprakelijk voor de geleden schade.
Een ding is zeker, de bestrijding vraagt om een andere aanpak dan
tot nog toe. De fractie van SGP/ChristenUnie heeft al geruime tijd
gevraagd om mensen uit het gebied in te zetten bij het bestrijden van
dit probleem, Gelukkig is op 19 december besloten om daar invulling
aan te geven zodra het licht financieel gezien op groen staat.
Gedacht wordt om gebruik te maken van de agrarische bedrijfsverzorging. Mensen uit het gebied kunnen dan wellicht als uitzendkracht
ingezet worden om de muskusrattenplaag te bestrijden.
Verder mogen grondeigenaren op hun eigen grond vangmiddelen
gebruiken om de overlast te bestrijden. Wij zien het als een vooruitgang dat deze aanpak mogelijk wordt gemaakt. Wat voorkomen
moet worden is dat er wildwest-taferelen ontstaan. Er blijft een
gestructureerde aanpak nodig en daarvoor heeft de provincie de kennis in huis. En die kennis is overdraagbaar.
Laten we hopen dat deze problematiek, die veel onrust veroorzaakt,

door nieuwe inzichten en een gezamenlijke aanpak een wending ten
goede mag nemen.

J. Slingerland

In de afgelopen novembervergadering van Provinciale Staten is een
nieuw Streekplan voor het oostelijk deel van onze provincie vastgesteld. Dit na een flinke voorbereidingsprocedure. Het is geen eenvoudig plan. Immers, het is de bedoeling voor zo’n tien jaar in grote lijn
de planologische ontwikkelingen vast te leggen. En dat voor een deel
van de provincie waar de agrarische sector een grote plaats inneemt
en waar behoud van de open ruimte zo belangrijk is.
Verder zijn er in dit streekplangebied ook flinke steden en dorpen te
vinden en wonen en werken er heel veel mensen, die ook een zekere
ontwikkelingsruimte moeten hebben.
Met name de toekomst van de veehouderij in het veenweidelandschap vormt voor de langere termijn een onzekere factor. Immers aan
de ene kant staat de veehouderij onder grote economische druk,
maar aan de andere kant kan ze niet gemist kan worden voor het
behoud van de open groene ruimte.
En dan is er nog het wonen in het Groene Hart. De huidige regering
wil wel wat ruimte geven om dorpen hun eigen bevolkingsgroei te
kunnen laten opvangen, maar Gedeputeerde Staten waren op dit
punt wel zeer karig in hun voorstellen. Vanuit de samenleving was er
veel kritiek op de plannen. Ruim 600 mensen en instanties dienden
bedenkingen in en moesten voor een deel ook door een statencommissie worden gehoord.

Dat heeft wel wat opgelost, maar lang niet alles. Al met al bleef er
stevige kritiek op het ontwerpplan. De VVD, het CDA, de LPF en
SGP/ChristenUnie hadden voor een belangrijk deel parallellopende
opmerkingen. Daarom zijn we rond de tafel gaan zitten om samen
wijzigingsvoorstellen voor te bereiden. Voor een deel is het gelukt die
aanvaard te krijgen. Daar was op zijn beurt echter de PvdA weer
boos over, die vond dat CDA en VVD verraad pleegden aan de coalitie. Het leidde ook tot een enigszins verwarde behandeling met heel
veel amendementen en moties.
Uiteindelijk ligt er nu toch een nieuw streekplan op tafel. Zijn we er
echt tevreden mee? Nee, niet echt. Wel wordt een aantal zaken nu
redelijk geregeld, maar een echt integrale toekomstvisie komt uit het
plan eigenlijk niet naar voren.
Ook de kleine kernen blijven toch wat in de kou staan. Gevolg zal
ongetwijfeld zijn dat het streekplan na niet al te veel jaren weer flink
zal moeten worden aangepast. Dat is jammer, want daarmee is erg
veel tijd en geld gemoeid.
Aan de andere kant zorgt het tijdsverloop er wellicht voor dat de
voorstellen die we er nu nog niet door konden krijgen dan alsnog
bredere steun krijgen. Dat is ons al eerder overkomen. Op zich is het
wel prettig gelijk te krijgen, maar dat krijgen we in de ruimtelijke
ordening toch liever vooraf dan achteraf.

Mr. J. L. Evertse

Het artikel in het vorige nummer over Ineke Bezemer en mij had als
titel: ”Uit de schaduw van de fractie.” Dit was natuurlijk figuurlijk
bedoeld. De werkelijkheid was op dat moment nog steeds dat ik lid
was van de schaduwfractie, en dus in de schaduw opereerde.
Thans (op 18 februari 2004) is het moment aangebroken om werkelijk uit de schaduw te treden. Op die datum ben ik als lid van
Provinciale Staten van Zuid-Holland toegelaten. Schaduwzijde hieraan
is, dat we afscheid hebben moeten nemen van Rinus Houtman. Zijn
jarenlange ervaring, kennis van hoofd en hart en zijn beminnelijkheid
zullen we missen. Mijn voorkeur zou zijn geweest dat hij als
gewaardeerd gedeputeerde had kunnen aanblijven en ik om die
reden zijn plaats de Staten had kunnen innemen. Maar het is anders
gelopen, helaas. Vanaf deze plaats wil ik hem alle goeds toewensen.
Ik herhaal mijn persoonlijke gegevens van de vorige keer. Geboren in
1947 en getogen in het dorp Lexmond (gemeente Zederik) in het
oosten van de provincie Zuid-Holland. Van 1990 tot 2002 namens de
SGP gemeenteraadslid en fractievoorzitter en sinds 2002 wethouder
van de gemeente Zederik. Ik heb na de middelbare school in de avonduren een hogere beroepsopleiding financiën/bedrijfseconomie
gevolgd en gewerkt bij een internationale onderneming: van medewerker tot controller en financieel manager.
Het is mijn voornemen om de parttime functie van wethouder te
combineren met het Statenlidmaatschap. Bij de portefeuilleverdeling
binnen de fractie is mij Ruimte & Wonen toebedeeld en zal ik als
plaatsvervanger fungeren voor de commissies Bestuur & Middelen;
Groen, Water & Milieu en de commissie voor Onderzoek van de
Rekening. Ik ben tevreden met deze verdeling die aansluit bij mijn
ervaring en belangstelling. Hoewel het natuurlijk zo is, dat men als
bestuurder bereid moet zijn ieder beleidsveld te willen behartigen.
Maar men mag zijn voorkeur hebben.
Ik hoop op een goede samenwerking in de fractie op basis van onze
Bijbelse uitgangspunten, ten goede van onze inwoners.

H. van Dieren.

Sinds 1 januari jl. is ondergetekende werkzaam als fractiemedewerker
van de SGP/ChristenUnie in Zuid-Holland. Het betreft een aanstelling
van 8 uur per week en dat betekent dat ik elke woensdag op het provinciehuis in Den Haag te vinden ben
en daarnaast de maandelijkse fractievergaderingen bijwoon.
Mijn taken zijn voornamelijk het
invullen en actueel houden van de
website, het onderhouden van contacten met de media (persberichten
opstellen) en algemene ondersteuning van de Statenleden. Verder zal
ik werkbezoeken organiseren voor de
fractie. Samen met onze vertegenwoordigers in de gemeenten zullen
we de diverse regio’s van ZuidHolland gaan bezoeken.
Het werk voor de SGP/ChristenUnie in de provincie sluit goed aan bij
mijn functie als fractiemedewerker van de gemeenteraadsfractie
ChristenUnie-SGP in Rotterdam, waar ik ook als burgerlid zitting heb
in de raadscommissie Fysieke Infrastructuur en Verkeer.
Tot slot iets persoonlijker: ik ben 28 jaar jong, getrouwd en vader van
een dochter van bijna 1_ jaar. We wonen (binnenkort) in RotterdamIJsselmonde. Ik hoop de fractie SGP/ChristenUnie in de komende
jaren met raad en daad bij te staan, om zodoende de christelijke politiek in de provincie gestalte te (helpen) geven.
U kunt mij op woensdagen telefonisch bereiken op 070-4417051. Per
mail ben ik bereikbaar via w.de.bel@pzh.nl.

Wilco de Bel
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