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WantGodheeft dewereld zo lief datHij zijn enigeZoonheeft gegeven, opdat iedereendie inHemgelooft

niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3: 16) Want Hij is onze vrede, Hij diemet zijn dood

de tweewerelden één heeft gemaakt, demuur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. (Efeze 2: 14)

Als ik om me heen kijk, hoe veel mensen
zich voorbereiden op de kerstdagen, dan
zie ik de etalages met alle aanbiedingen
voor de feestdagen. Dan moet ik denken
aan gezelligheid met collega’s, vrienden
en familie. Daar is natuurlijk niets mis mee
en toch…Blijven wij in de gaten houden
waarom we kerstfeest vieren en zien wij
waar het echt om gaat?

God houdt van deze wereld en heeft uit
liefde voor mensen die niets van Hemwil-
len weten, zijn Zoon gezonden om hen te
redden. Onvoorwaardelijke liefde voor
mensen, die de vrijheid hebben gekregen
omvoor of tegenHem te kiezen.Maar ook
als die mensen niet voor Hem kiezen, zijn
ze naar Zijn beeld geschapen. Het gaat
Hem nog steeds aan het hart als mensen
hun eigenweg gaan. Daarom gaf God zijn
Zoon, heil brengend voor alle mensen
(Titus 2:11).

Dat is waar het ten diepste om gaat met
Kerst, dat is het evangelie. Genade en ver-
geving voor alle mensen door de komst
van de Here Jezus Christus. Ik hoop dat
deze kerstboodschap zal worden gehoord
en veel mensen de 'nieuwe geboorte' en
zien dat er vergeving, verzoening en
rechtvaardiging is.

Ik moest denken aan de woorden die Gert
Jan Segers onlangs schreef in een column:
‘Bij het denken over evangelie en sociale
gerechtigheid hebben we last van onei-
genlijke tegenstellingen, zoals die tussen
ziel en lichaam, hemel en aarde, natuur en
genade. Maar bij God vallen al die zaken
samen en is er geen tegenstelling tussen

Woord en Daad. Hij is wat Hij doet en Hij
doet wat Hij is. Hij genas en vergaf, Hij
deelde brood uit aan hongerigen en ver-
telde dat we opnieuw geboren moeten
worden. In Christus raken hemel en aarde
elkaar en belandt de Eeuwige aan tafel bij
hoeren en landverraders’.

Hij is onze vrede!
Kerst 2013

Hoewel we nu in een gebroken wereld
leven, met ongerechtigheid, ziekte en
dood, mogen we nu ook leven vanuit het
herstel wat door de Here Jezus ruim 2000
jaar geleden is gebracht.

In memoriam Johan Kardol
Johan Kardol begon zijn provinciale politieke loopbaan in 2006 als duo-
commissielid in de commissieWegen,Verkeer enVervoer en de commis-
sie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Na de verkiezingen in
2007 kreeg zijn commissiewerk een vervolg in Provinciale Staten.

Johan namniet alleen actief deel aan de vele vergaderingenmaar hij had voor-
al graag contact met de burger, de belangengroep of het bedrijf. Bij werkbe-
zoeken, conferenties of andere bijeenkomsten liet hij zich goed en uitgebreid
informeren. Altijd had hij wel een vraag of opmerking om zijn brede belang-
stelling te tonen. Hij was kritisch op het functioneren van de overheid en vond
dat de burger op voorhand een achterstand had ten opzichte van de overheid.
Die overheid kon immers over veel meer kennis en bestuursmacht beschikken.
Johan kon zich ergeren aan gedraai in de politiek en aan machtsspelletjes. De
overheid en haar bestuurders als dienaars van het algemeen belang, datmoest
het uitgangspunt zijn. Juist op dit punt liet Johan zijn geloofsovertuiging blij-
ken, omdat hij wist hoe kwetsbaar een individueel
mens is als macht en invloed in het geding komen.

Ook in zijn afscheidsbrief herhaalde hij die betrokken-
heid. “Het is steeds weer nodig te herhalen dat de
overheid er is voor alle burgers in Nederland. Een
morele, rechtvaardige en integere overheid, die niet
het eigen belang, maar het belang van de burgers
nastreeft is cruciaal voor een gezond land. Dat bete-
kent een dienende houding van die overheid.”

Wij hebben in Johan een bewogen
christen-politicus verloren.
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De ChristenUnie-SGP

(steun) fractie wenst

u en de uwen een

gezegend kerstfeest

en een gelukkig 2014.

Geert Jongsma

Hugo Veldhuizen

Jan van Zaane

Johan Paul de Groot

De High Tea in Holysloot op 22 december 2012 was ontspannend en een mooi
moment om elkaar te ontmoeten en vooruit te blikken naar 2013.

Op 18 januari kwam de fractie voor de
eerste keer bij elkaar om zaken te
bespreken en de agendapunten van de
diverse commissies door te nemen.
Johan Kardol gaf als fractievoorzitter
aan dat het bijwonen van meerdere ver-
gaderingen op één dag in toenemende
mate fysiek te belastend voor hemwerd.
Onverwacht en zonder veel signalen
vooraf werd Johan begin februari
geconfronteerd met een ernstige ziekte,
die hem al snel verhinderde om als
Statenlid actief deel te nemen aan de
provinciale politiek.

Alles kwam in een stroomversnelling
en Geert Jongsma werd gevraagd
Johan tijdelijk te willen vervangen in
Provinciale Staten. In afhankelijkheid
van God heeft Geert positief gere-
ageerd op dit verzoek en de beëdiging
vond plaats op 11 maart 2013.

Voor het zomerreces werd bekend dat
duo-commissielid Hugo Veldhuizen
van oktober 2013 tot mei 2014 deel zou
gaan nemen aan een VN missie in Zuid-
Soedan. Tjeerd Faber zou volgens
afspraak als fractiemedewerker halver-
wege de Statenperiode terugtreden en
worden vervangen door een frisse,
jonge beleidsmedewerker. Na het
zomerreces is Johan Paul de Groot in
deze functie met veel enthousiasme
gestart .

Na een ziekteperiode van bijna 9 maan-
den ontving de fractie het bericht dat

Johan Kardol op 26 oktober was over-
leden. Op 2 november was er een druk
bezochte dankdienst. Met zeer veel
aanwezigen heeft ook de fractie
afscheid van Johan genomen. Johan
was zoals op de rouwkaart stond, er
intens van verzekerd dat ook de dood
hem niet kon scheiden van de liefde
Gods en dat hij ook naar die God zou
gaan (Romeinen 8: vers 38 en 39) .

Terugblikkend heeft God onze fractie
gedragen in het voor onze fractie bij-
zondere jaar 2013.

Hoe 2014 zal worden weten we niet,
net zo min als ons dat bekend was bij
de start van 2013.

Wij mogen weten dat God ons zal dra-
gen in 2014.

Veel zegen en genade van God toe-
gewenst voor het nieuwe jaar 2014.

Namens de Statenfractie
Geert Jongsma, fractievoorzitter
ChristenUnie-SGP Noord-Holland

2013, een bijzonder
jaar voor onze
Statenfractie

‘Alles kwam in
een stroomversnelling’
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De datum van 1 januari 2015 komt steeds dichter bij en op die datummoeten de gemeenten er klaar

voor zijn. De jeugdzorg wordt overgeheveld van de provincie naar de gemeenten.

De ChristenUnie-SGP heeft deze zogenoemde transitie altijd ondersteund, maar onder de voorwaar-

de van een“warme overdracht”.

Een ‘warme overdracht’ in een notendop
samengevat:
• het moet duidelijk zijn waar ouders
en jongeren terecht kunnen met hun
vragen of problemen

• provincie en rijk moeten aan gemeen-
ten voldoende financiële middelen
ter beschikking stellen

• gemeenten moeten goed onder-
steund en geholpen worden zodat de
overdracht geen schadelijke gevol-
gen heeft voor kinderen en hun
ouders

De landelijke transitiecommissie heeft
per provincie gerapporteerd of de

Jeugdzorg

regio’s op schema liggen qua uitvoering
met de kleuren groen, oranje en rood.
Op dit moment staat alleen in de regio
Zuid-Kennemerland het sein op groen.
De rest van de regio’s in Noord-Holland
heeft het predicaat oranje gekregen.

De grootste zorg van de ChristenUnie-
SGP betreft de continuïteit van de zorg.
Tot op heden zijn er onvoldoende con-
crete afspraken gemaakt met zorgaan-
bieders om opvang en begeleiding van
kinderen te kunnen garanderen. Bureau
Jeugdzorg kan zich bijvoorbeeld niet op
de toekomst voorbereiden als onduide-
lijk is welke rol dit bureau gaat krijgen

‘Tot op heden
zijn er onvoldoende
afspraken gemaakt’

binnen de nieuwe regio’s. Door deze
onzekerheid dreigt een leegloop bij
deze organisaties met het risico dat een
schat aan ervaring en expertise ver-
dwijnt.

De ChristenUnie-SGP doet er alles aan
doen om in samenwerking met de loka-
le fracties dit onderwerp hoog op de
agenda van de gemeenten te krijgen.
Per 1 januari 2015 moet voorkomen
worden dat kinderen en hun opvoeders
last ondervinden van de transitie van de
Jeugdzorg naar de gemeenten en daar-
door tussen de wal en het schip terecht
dreigen te komen.

Even voorstellen:Geert Jongsma
Van 2006 -2010 was Geert Jongsma raadslid en fractievoorzitter van de
ChristenUnie in Alkmaar. In 2011 is hij toegetreden als adviseur van de
Statenfractie Noord-Holland en sinds maart 2013 is hij Statenlid. In het dagelijkse
leven is Geert Jongsma werkzaam bij Liandon Alkmaar als teammanager
Terreinen & Gebouwen Realisatie. Kerkelijk is hij actief in de federatieve CGK/NGK
gemeente “De Open Hof” in Alkmaar, waar hij tot zijn benoeming in Provinciale
Staten voorzitter van de kerkenraad was.
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‘De vrees was dat
het Pleegzorgfonds
zou verdwijnen’

Het pleegzorgfonds blijft tot 2016 overeind

De provincie Noord-Holland draagt tot 1 januari 2016 zorg voor de financiële dekking van het provin-

ciale Pleegzorgfonds door in 2015 eenmalig 100.000 euro in het fonds te storten. Eenmotie genaamd

demotie Kardol Pleegzorgfonds die daartoe opriep, ingediend door de PvdA en de ChristenUnie-SGP,

kreeg brede steun op 11 november 2013 binnen Provinciale Staten.

Per 1 januari 2015 dragen provincies de
verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg
formeel over aan gemeenten. Lange tijd
was onduidelijk of het na de transitie
nog mogelijk zou zijn voor ouders van
pleegkinderen om een beroep te doen
op het provinciale Pleegzorgfonds. Het
fonds zou vanaf 2015 immers worden
overgedragen aan de regio’s c.q. de
gemeenten, die dan gezamenlijk zorg
zouden moeten dragen voor de finan-
ciële dekking. De vrees was dat het
Pleegzorgfonds, met alle andere taken
die op gemeenten afkomen, zou ver-
dwijnen.

ChristenUnie-SGP-Statenlid Geert
Jongsma: “Pleegouders en kinderen
mogen wat ons betreft op geen enkele
wijze nadeel ondervinden van de transi-
tie. Het is dan ook een goede zaak dat de

provincie de verantwoordelijkheid voor
het Pleegzorgfonds op zich neemt.”
Gedeputeerde Staten werd ook opge-
roepen om gemeenten te stimuleren zo
snel mogelijk met een alternatief te
komen, zodat het Pleegzorgfonds ook
na 1 januari 2016 kan blijven bestaan.

Het Pleegzorgfonds is in 2008 tot stand
gekomen op initiatief van ChristenUnie-
SGP-Statenlid Johan Kardol. Aanleiding
was indertijd het dalend aantal pleegge-
zinnen als gevolg van het niet langer
kostendekkend zijn van de opvangver-
goeding. Het Pleegzorgfonds voorziet
hierin door onder meer ondersteuning
te verlenen bij zorg- en vervoerskosten.
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Minister Plasterk is namens het kabinet Rutte II al meer dan een
jaar bezig om de drie provincies Flevoland, Utrecht en Noord-
Holland samen te voegen. Reden hiervoor was onder meer “het
reduceren van bestuurlijke drukte”. Is de minister intussen iets
opgeschoten?

Die vraag stond centraal in de vergadering van Provinciale Staten
van 14 oktober 2013.

Flutland

De ChristenUnie-SGP is voorstander van
fusies, die een aantoonbaar resultaat
opleveren.

Een transparant en slagvaardig bestuur
en een betere dienstverlening tegen
lagere kosten voor de inwoners zijn
daarbij het uitgangspunt. Om helder te
krijgen of deze resultaten ook daadwer-
kelijk gehaald zullen worden heeft de
ChristenUnie-SGP de minister de vol-
gende vragen gesteld:
• Voor welke problemen is fusie de
oplossing?

• Is fusie daarvoor de meest effectieve
oplossing?

• Gaan de drie provincies samen beter
functioneren dan afzonderlijk?

• Wat zijn de voordelen voor de inwo-
ners?

Tot op heden zijn deze vragen onbeant-
woord gebleven. Er is dus bijzonder
weinig vooruitgang geboekt ten
opzichte van de vergadering van

Provinciale Staten van 19 november
2012. Zonder harde garanties en een
duidelijke uitleg van de voordelen van
een fusie kan de ChristenUnie-SGP frac-
tie geen instemming geven aan de
plannen van de minister.

Met alle onderzoeken en debatten is
het enige meetbare resultaat tot nu
toe een toename van bestuurlijke
drukte. Om dat te stoppen heeft de
ChristenUnie-SGP op 14 oktober 2013
een motie ingediend waarin uitgespro-
ken wordt dat fusie van de drie provin-
cies onwenselijk is en dat een nauwere
samenwerking met de andere twee pro-
vincies moet worden nagestreefd.

Ondanks de steun van vrijwel alle oppo-
sitiepartijen werd deze motie helaas
door de coalitiepartijen verworpen. De
Eerste Kamer heeft op 17 december het
wedsvoorstel verworpen en minister
Plasterk moet dus zijn huiswerk over-
doen.

‘Tot op heden
zijn onze vragen

onbeantwoord gebleven’

Even voorstellen: Johan Paul de Groot
Sinds 1 september is Johan Paul de Groot als fractiemedewerker verbonden aan de
Statenfractie. Daarnaast is hij als raadslid voor de ChristenUnie actief in de gemeen-
te Hollands Kroon. Voor de gemeentelijke herindeling was hij locoburgemeester en
wethouder Sociale Zaken, Onderwijs en Volksgezondheid in de gemeente
Wieringermeer. Naast zijn politieke activiteiten is hij dirigent van IKK Vergutas te
Heerhugowaard, het gemengd koor van de parochie st. Martinus te Bovenkarspel
en Gospelkoor Revival te Andijk. Ook is hij voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters van de PKN-gemeente te Wieringerwerf.

Opmaak nieuwsbrief december 2013:Opmaak 1  19-12-2013  09:26  Pagina 7



Het kabinet Rutte II is van mening dat het inwonertal van gemeenten minimaal 100.000 moet zijn om
over voldoende bestuurskracht te kunnen beschikken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is in
het bestuurlijk overleg actief om gemeenten en provincies te bewerken hier voortvarend uitvoering
aan te geven.

Ook het toezicht op regionale samen-
werkingsverbanden is voor de
ChristenUnie-SGP een bron van zorg. De
invloed van individuele raadsleden en
fracties dreigt te verdwijnen in de massa
van de organisatie. “Dergelijke organisa-
ties zijn voor lokale volksvertegenwoor-
digers een vrijwel onbereikbare en
afstandelijke organisatie. De grip of
invloed van volksvertegenwoordigers op
dergelijke organisaties is dan ook vrijwel
nihil, waardoor ook niet meer duidelijk is
wie waarvoor verantwoordelijk is.

Dit past niet in visie van de ChristenUnie-
SGP op een dienende, integere over-
heid.” Ondanks de tegenstem van de
ChristenUnie-SGP steunde een grote
meerderheid in Provinciale Staten de
visie van het kabinet zoals dat was ver-
woord in een voorstel van Gedeputeerde
Staten.

Gemeenten werken op meerdere ter-
reinen samen, zoals in de veiligheidsre-
gio Noord-Holland Noord en de GGD
Hollands Noorden, waar 19 gemeenten
deel van uit maken. Nu de gemeenten
ook de Jeugdzorg, de Participatiewet
en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten op hun bordje krijgen
wordt de roep om regionale samenwer-
king steeds luider.

Het kan nodig zijn om op regionaal
niveau afspraken temaken, maar naar de
mening van onze Statenfractie wel op
vrijwillige basis. Dwang van provincie of
Rijk om te komen tot een gemeentelijke
herindeling of tot regionale samenwer-
kingsverbanden is voor de ChristenUnie-
SGP niet acceptabel.

Statenlid Geert Jongsma “De Christen-
Unie-SGP staat voor een dienende over-
heid, die faciliteiten biedt en onder-
steunt, maar niet als bestuurlijke boven-
baas gemeenten in een bestuurlijk
keurslijf dwingt”.

Bestuurskracht regio’s

11 januari 2014 High Tea

De Statenfractie ChristenUnie-SGP
organiseert op 11 januari 2014 van
15 - 17.00 uur, de jaarlijkse High Tea.
Tijdens deze bijeenkomst voor
raads- en bestuursleden is er volop
gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten en van gedachten te wisselen.
Belangrijk thema voor deze bijeen-
komst zijn de aanstaande gemeen-
teraadsverkiezingen van 19 maart
2014.

Joël Voordewind, Tweede Kamerlid
van de ChristenUnie zal hierbij aan-
wezig zijn en ook vanuit het provin-
ciaal bestuur zal acte de présence
gegeven worden.

Bij het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief is de locatie nog niet
bekend, maar reserveert u deze
datum alvast in uw agenda!
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Enkele data zijn belang-
rijk om te onthouden:

- 15 januari 2014 is de uiterste
datumwaarop het bestuur van
de plaatselijke kiesvereniging
een verzoek kan indienen bij het
partijbureau voor het gebruik
van de naam ChristenUnie.

- 3 februari 2014 is de dag van de
kandidaatstelling.

Het bestuur heeft in 2013 drie keer een bijeenkomst gehad met de kiesverenigingen. Op 19 maart, de voorjaarsvergadering in Purmerend,
op 7 juni in samenwerkingmet het partijbureau, de inspiratieavond in Hoorn en de najaarsvergadering op 15 november in Alkmaar. Het was
goed omelkaar te ontmoeten en te horen hoe het gaat in de verschillende plaatsen in onze provincie. Er is grote dankbaarheid dat er op een
behoorlijk aantal plaatsen in onze provincie activiteiten plaats vinden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Het betreft de vol-
gende gemeentenmet tussen haakjes de naam van de lijsttrekker.

Amsterdam (Bas de Groot),Amstelveen (Jaqueline Koops),Bussum (Michel Klein),
DenHelder (Tjitske Biersteker), Enkhuizen (Klaas Kooiman, ChristenUnie-SGP),

Redactie:
Geert Jongsma
(fractievoorzitter)
Johan Paul de Groot
(fractiemedewerker)

Contactadres:
Fractie ChristenUnie-
SGP Noord-Holland
Paviljoenslaan 9
2012 JE HAARLEM
fractie@noordholland.christenunie.nl
www.noordholland.christenunie.nl

Colofon

De provinciale Unie is het samenwerkingsverband van alle lokale ChristenUnies in een provincie. De lokale kiesverenigingen vor-
mendebasis vandepartij. In deeersteplaats is het vanbelangdathetwerkop 'dewerkvloer' goedwordtgedaan, zo is het ookvoor
de ChristenUnie heel belangrijk dat het plaatselijke werk, de kiesvereniging, goed functioneert. De datum van de gemeenteraads-
verkiezingen van 19maart 2014 komt dichterbij.

Vanuit de Provinciale Unie van de ChristenUnie Noord Holland:

Een van de laatste politieke optredens van Statenlid Johan Kardol was eind januari het standpuntbepalend overleg van de drie pro -
vinciale SGP-fracties van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland met tweede kamerlid Bisschop in Den Haag. Over de fusieplannen
vanminister Plasterk.Wij zullen de gedrevenheid van Kardol, ook vanuit christelijk perspectief missen. Zijn opvolger Jongsma en de
anderen wensen wij veel sterkte en wijsheid toe bij het werk in de Staten. Dit geldt ook de heer De Groot de opvolger van de heer
Faber als fractiemedewerker wiens werk zeer gewaardeerd werd.

Vanuit het SGP-bestuur provincie Noord-Holland

Begin 2013 trad toe tot het provinciaal SGP-bestuur de heer D. Rebel uit Huizen als opvolger van de heerW. Büdgen uitWestzaan.
Het penningmeesterschap verschoof daarbij naar de heer P. van Klaveren uit Enkhuizen.

Haarlem (Frank Visser),Haarlemmermeer (Arjo van Bezooijen, ChristenUnie- SGP),
Heerhugowaard (Trees Huijboom),Hollands Kroon (Johan Paul de Groot),
Huizen (Wessel Doorn),Hilversum (Jan deWit), Langedijk (WimNugteren),
Medemblik (Silva Visser),Velsen (Leen deWinter), Zaanstad (Rita Visscher)

Tenslotte, wil ik vragen om uw gebed voor de genoemde lijsttrekkers, zij die 'aan het front'
staan en demensen die hen op de achtergrond ondersteunen. Dat hun woorden en daden
steeds tot eer van God zullen zijn.

Namens het bestuur, Piet Bras, secretaris

Tijdens de provinciale vergadering op 19 december is bestuurslid C. Nieuwenhuis uit
Hoofddorp afgetreden. De heer A.J. van Bezooijen werd gekozen als nieuw bestuurs-
lid. Vanuit het SGP hoofdbestuur zal een voorstel worden gedaan om de provinciale
verenigingen om te zetten in afdelingen. De hoofdtaken zullen blijven maar dit zal
betekenen dat er een iets andere structuur komt. De discussie hierover zal binnenkort
in de kiesverenigingen worden gehouden. Het is de bedoeling dat buiten de kiesver-
enigingen woonachtige leden, wat in onze provincie regelmatig voorkomt, meer bij
de partij betrokken kunnen worden. De kiesvereniging Huizen vierde afgelopen okto-
ber haar 90-jarig bestaan, waarbij de Tweede Kamerfractie een werkbezoek bracht. Bij
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zal de SGP deelnemen in Enkhuizen
en Haarlemmermeer (in beide gemeentenmet de ChristenUnie) en in Huizen.Wellicht
zal ook in Heemskerk met een lijst aan de verkiezingen worden deelgenomen.

Namens het bestuur, Jan van Zaane, secretaris.
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