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Van de redactie 



 

 Pagina 2 - 8 

Voor u ligt de nieuwsbrief editie augustus 2015.  
Deze wordt gratis toegemaild aan iedereen die dit wenst. Een e-mail met dit verzoek is voldoende. 
Het is de bedoeling voorlopig elke twee maanden een nieuwsbrief uit te doen komen. Hierbij zijn uw 
bijdragen welkom (ook als u geen lid bent). Uiteraard behouden wij ons het recht voor uw inzending te 
weigeren (ook zonder opgaaf van redenen) te wijzingen en in te korten. 
 
Tevens verzoeken wij het aan ons door te gevens als er iets wijzigt in uw gegevens, zoals uw      e-
mailadres. 
 
Onze contactgegevens: 
E-mailadres: marcel.vink@hotmail.NL 
Faxnummer: 084 – 871.22.18 
 
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
Zaterdag 27 juni hadden wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Op deze zitting zijn de jaarrekeningen over 2013 en 2014 goedgekeurd.  
 
Verder is het landelijk hoofdbestuur aangevuld met Sander van den Raadt (voorzitter 
gemeenteraadsfractie Haarlem en voorzitter Politieke Commissie) en Marcel Vink (contactpersoon regio 
Eiland IJsselmonde, lid Politieke Commissie en voormalig lijsttrekker Waterschapsverkiezingen). 
 
 
 

Herindelingsverkiezingen 
Op 18 november 2015 zullen er herindelingsverkiezingen plaatsvinden in: 
De gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Zij worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Gooise 
Meren. 
Edam-Volendam en Zeevang. Deze gemeenten worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Edam-
Volendam. 
 
Onze partij wil in bovengenoemde gemeenten mee gaan doen, en heeft budget hiervoor beschikbaar 
gesteld. Jacob Muijs heeft de leiding over de voorbereidingen. 
 
Behalve onderstaande Facebook-pagina, is ook een publicatie in een krant interessant. U kunt hem lezen 
door op deze link te klikken. Mocht dit niet werken, dan kunt u hem kopieren en plakken in de adresbalk 
van uw internetbrowser.  
http://www.bussumsnieuws.nl/lees/45968/trots-op-nederland-gaat-meedoen-aan-verkiezingen 
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Voorstel afschaffen lijstverbinding 
Er is een motie in het parlement aangenomen om de lijstverbinding bij verkiezingen af te schaffen. De 
minister is zich nu aan het beraden. Een lijstverbinding geeft de partijen die dat aangaan bij verkiezingen 
een kans meer restzetels binnen te halen. Een restzetel wordt gevormd als het aantal stemmen groter is 
dan overeenkomt met de kiesdeler voor een zetel. Door die reststemmen van 2 of meer partijen te 
combineren is de kans groter toch een zetel binnen te halen voor een van die partijen.  
 
Het doel van deze regel was dat partijen meer gaan samen werken ook op langere termijn, dat schijnt 
sinds 2000 niet te gebeuren. Het aantal partijen neemt zelfs toe. De vraag is of dat komt door deze regel 
of door het beleid van de grotere regeringspartijen die zich langzaam van de kiezer vervreemden. De 
Raad van State heeft gezegd dat er geen juridische noodzaak is lijstverbinding af te schaffen, het is een 

politieke zaak. Een lijstverbinding komt voort uit politieke overwegingen van partijen en de mogelijkheid 
restzetels te verwerven.  
 
Democratie is bovendien gebaat bij directe vertegenwoordiging zoals we die in Nederland kennen en niet 
een getrapt systeem zoals in de UK, zie drama met UKIP en geen kiesdrempel zoals in Duitsland, zie 
drama met de FDP. 
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Trots op Nederland is dan ook van mening dat:  
 lijstverbindingen niet afgeschaft moeten worden, want verbindingen vergroten de kans op 

samenwerken, 
 een lijstverbinding niet een eendagsvlieg moet zijn,  
 een kiesdrempel niet mag worden ingevoerd, omdat elke nieuwe partij eens met één zetel begint, 

dat is democratie. 
 
Trots heeft haar standpunt bij de rijksoverheid als commentaar op het voornemen tot afschaffen van 
lijstverbinding neergelegd. 
 
kenniscentrum Trots op Nederland 
 
 
 

Bezuinigen in gemeente Nuth 
De gemeente heeft een conceptbegroting gepresenteerd in het prioriteringsdebat in juli waar ca € 480.000 
te kort op prijkt. De raad heeft daarover vergaderd en had geen bezuinigingsvoorstellen, nogal 
betreurenswaardig. De regeling op de gemeente financiën eist evenwicht op de exploitatie begroting, op 
zich heel logisch. Anders zal op termijn toezicht van de provincie volgen, z.g. art 12, waarbij elke uitgave 
door de provincie ambtenaren moeten worden goedgekeurd. Of dat een verbetering is valt te bezien, maar 
de gemeente is wel zijn  beslissingsruimte grotendeels kwijt. 
 
De wethouder financiën J. Essers van Groen Links stelde in de pers dat de raadsleden maar eens beter 
moeten nadenken over aanpassingen in de begroting voor 2016 e.v. jaren. Dat is de wereld op zijn kop. 
Het is de taak van het college om een sluitende begroting te presenteren hoe lastig en ingrijpend de 
keuzes kunnen zijn. De raad moet wel beslissen, maar hoeft niet het voortouw te nemen. 
 
Trots Nuth als oppositiepartij heeft daarom wel een voorschot genomen en een flink aantal bezuinigen 
voorgesteld en gepubliceerd zodat de begroting voor 2016 een groot positief saldo zou krijgen i.p.v. een 
tekort. Deze bezuinigingen gingen o.a. over enkele duurzame projecten, slepende samenwerkingen met 
andere gemeenten waar niets uitkomt als rapporten, efficiënter werken in de organisatie als met andere 
gemeenten en structureel te hoog budgetteren in de sociale sector. Een groot deel van die voorstellen zijn 
door de wethouder overgenomen met dank aan Trots.  
 
Trots heeft daarmee aangetoond dat we in staat zijn in te grijpen in een begroting in tegenstelling tot 
andere partijen. Daarmee komt Trots Nuth beter op de kaart te staan. 
 
Harry G Bakker 
 
 
 

Onze fractie in Haarlem 
Onze gemeenteraadsfractie gaat regelmatig zelf op onderzoek uit, in plaats van alles zo maar voor zoete 
koek te slikken. Hierbij een voorbeeld van een van de zaken die Sander van den Raadt onderzoekt. 
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Kort voor het gereedkomen van deze nieuwsbrief  kwam het volgende goede bericht binnen:  
Na jaren politieke strijd is het onze fractie in Haarlem gelukt om per minuut betaald te parkeren (je betaalt 
dus nooit meer dan je hebt gebrukit).  
 
Uiteraard haalde onze partij hiermee de lokale media. Een voorbeeld hiervan:  
http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regio/artikel/4108653/goedkoper-parkeren-in-de-kamp-sinds-
betalen-per-minuut.aspx U kunt hem lezen door op deze link te klikken. Mocht dit niet werken, dan kunt 

u hem kopieren en plakken in de adresbalk van uw internetbrowser.  
 
 Een tevreden Sander van den Raadt  
 (fractievoorzitter TROTS Haarlem,  
   in oranje polo-shirt). 
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Regio Eiland IJsselmonde 
Tijdens de laatste vergadering van het hoofdbestuur is besloten de website waterschap     Hollandse Delta 
(http://waterschaphd.trotsnl.nl/) om te zetten naar een website voor de      regio IJsselmonde. 
 
Deze regio is gelegen in de provincie Zuid-Holland. Omvat de gemeenten: Rotterdam (Zuid), 
Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. Aantal inwoners 423.000. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort na het gereedkomen van de vorige nieuwsbrief is er een ingezonden brief in een huis-aan-huis krant 
geplaatst. 
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Op 1 juli kreeg ik (Marcel Vink) een e-mail van de heer Roel Nieuweboer. Hierin schrijft de heer 
Nieuweboer het volgende: “Heb uw laatste artikel in de Combinatie gelezen, evenals uw voorgaande 
artikelen. Ik heb ook op u als lijsttrekker gestemd en heb daar geen spijt van, kan mij goed vinden in de 
wijze waarop u stelling neemt tegen een aantal zaken binnen het Waterschap Hollandse Delta. 
 
Eerder nam ik hierover contakten op met het Waterschap en het SVHW waarin ik de juistheid van uw 
stellingen probeerde te toetsen. Het waren onplezierige gesprekken die door hen kennelijk als lastig en 
ongewenst werden ervaren.”. 
 
In verschilende e-mails hierna moest ik lezen dat meneer niet werdt teruggebeld, ondanks de belofte van 
het Waterschap Hollandse Delta om dit wel te doen. 
 
Op 18 augustus  liet dhr. Nieuweboer mij weten een gesprek met het Waterschap te hebben gehad, waarin 
hem is verteld dat de Unie van Waterschappen (een club waarbij alle Waterschappen in Nederland zijn 
aangesloten) heeft bepaald dat alle waterschappen in Nederland watersystemen elders in de wereld 
moeten opzetten, onderhouden en ondersteunen. Het waterschap zal worden beschouwd als overheid. 
[Dat is het ook, redactie.] 
Tevens is hem medegedeeld dat Hollandse Delta een of tweemaal per jaar een afvaardiging naar Ethiopië 
stuurt voor die hulp, ondersteuning en ter controle van de besteedde gelden.  
 
Vanuit het kantoor in Ridderkerk trekt men elk jaar EUR 50.000,00 uit voor deze hulp. 
 
Deze Nederlandse burger en belastingbetaler liet mij ook het volgende weten: “Op mijn vraag welke 
projecten nog meer zijn/worden ondersteund én wie de kosten daarvan betaald (bijvoorbeeld dat gote 
potlood in de vijver voor hun gebouw i.v.m de verkiezingen dit jaar) kreeg ik maar wazige antwoorden.”.  
(Natuurlijk betaalt de belastingbetaler, dus u en ik, hier allemaal wel voor.) 
 
Trots op Nederland vindt dit het zoveelste bewijs dat het beter is om het waterschap als zelfstandig 
bestuursorgaan op te heffen, en de werkzaamheden onder te brengen bij bijv. Rijkswaterstaat. 
 
Marcel Vink, 
voormalig lijsttrekker waterschapsverkiezingen Hollandse Delta, 
contactpersoon regio Eiland IJsselmonde, 
lid Politieke Commissie, 
lid Hoofdbestuur. 
 
 
 

Facebook 
Uiteraard is onze partij ook actief op facebook. Jacob Muijs beheert dit medium.  
 
U kunt onze pagina lezen door op deze link te klikken. Mocht dit niet werken, dan kunt u hem kopieren 
en plakken in de adresbalk van uw internetbrowser; https://www.facebook.com/pages/Trots-op-
Nederland/692709284157601 
 
Hierbij een afbeelding. 
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