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Het was al met al een wonderlijk jaar, 2003: een
verkiezing waarbij het CDA opnieuw de grootste partij
werd, een kabinetsformatie en nog een. Binnen de CDA
fractie werd een nieuwe term geïntroduceerd: samen met
vijf collega’s was ik “ Wachtkamerlid” totdat de
kabinetsformatie was afgerond.
Dit kabinet stond voor een grote bezuinigingsoperatie. De
coalitiepartijen CDA, VVD en D66 steunden dit. De
begrotingen werd grotendeels volgens kabinetsplannen
aangenomen. Grotendeels… want op een aantal punten
heeft de kamer het kabinetsbeleid als te rigoureus
beoordeeld en zo zijn er wijzigingen aangebracht. Dit
gebeurde in een aantal gevallen op initiatief van het CDA
en met steun van de andere coalitiepartijen. Er is meer
geld uitgetrokken voor de bijzondere bijstand, voor
chronisch zieken en gehandicapten. Er is voor de laagste
inkomens extra compensatie gekomen voor de
ziektekosten en de AWBZ. Wat staan blijft is dat iedereen
in Nederland de ernstige economische crisis waarin we
zitten, volgend jaar in zijn of haar portemonnee zal
merken. Aan ons als CDA fractie te taak om alert te zijn
op de gevolgen voor de mensen met de laagste
inkomens. Niet alleen via de technische
“koopkrachtplaatjes” maar ook door gesprekken,
werkbezoeken en andere contacten in de samenleving
moeten we dit horen.
Het komend jaar zal blijken of de ingezette maatregelen
het gewenste effect hebben.
Binnen mijn eigen portefeuille begint het jaar al meteen
met een grote klus: eind januari wordt het afrondende
debat gevoerd over de nieuwe wet op de kinderopvang.
Een wetsvoorstel dat al enige jaren ter bespreking
voorligt. Vorig jaar besloot, toen demissionair minister De
Geus de invoering een jaar uit te stellen omdat de
financiële consequenties nog niet waren te overzien.
Inmiddels heeft het kabinet in de laatste nota van
wijziging besloten in ieder geval niet de ontbrekende
werkgeversbijdrage te zullen compenseren.
Het jaar 2004 wordt ook spannend op het Europese
toneel. Hoe gaat het met de grondwet? Hoe gaat het met
de uitbreiding? Zijn wij als EU-landen in staat 15 nieuwe
leden te laten integreren.
En dan tenslotte, in juni de verkiezingen. Albert Jan Maat,

Europese/internat.
gezondheidszorg

Activiteiten:
6 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
CDA Tynaarlo
Eelde
9 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
CDA Drenthe
Emmen
12 januari
Werkbezoek De Dreei
Hoogeveen
13 januari
Werkbezoek de Leite
Assen
14 januari
Stage Verpleeghuis
De Twaalf Hoven Winsum
31 januari
Steenkampinst. Cursus
Europa en de burgers
Bergen op Zoom
24 februari
CDA BSV Zeeland
Goes

uit Paterswolde staat op de derde plaats op de lijst en –
tot mijn genoegen – staat mijn vroegere collega Esther de
Lange, Albert Jan’s medewerker uit Brussel op een mooie
en terechte tiende plaats. Reden voor een goede
verkiezingsuitslag dus.
Een nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden
Na ampele overweging heb ik besloten een eigen website
te creëren. Zo’n website moet aantrekkelijk zijn, nieuws
bevatten en regelmatig ververst worden. Dat zijn
randvoorwaarden voor een website die vaker dan
eenmaal bezocht worden. Sinds Tweede Kerstdag is hij in
de lucht: www.margreeth-smilde.nl. Ik hoop dat u hem
regelmatig zult bezoeken, want op deze wijze kan ik
gemakkelijk weergeven waarmee ik me zoal bezig houd.
Vanuit de CDA fractie proberen wij zoveel mogelijk
mensen op de hoogte te brengen van ons doen en laten.
Via het Weekbulletin kunt u wekelijks lezen welke
bijdragen en standpunten de verschillende kamerleden
hebben ingenomen die week en bepaalde onderwerpen
worden periodiek via een Fractieflits rondgemaild. U kunt
zich aanmelden om deze informatie ook te ontvangen. Dit
kan via drenthe@cda.nl. Via uw email ontvangt u dan
deze informatie.
Werkbezoek Winsum
In oktober waren PvdA-collega Marjo van Dijken en ik te
gast in Verpleeghuis De Twaalf Hoven in Winsum. Een
aantal managers uit de Verzorgings- en
verplegingswereld van de provincie Groningen vertelde
ons met welke problemen ze zich geconfronteerd zien en
welke extra zorgen ze hebben i.v.m. de kabinetsplannen.
Nu al heeft het personeel handen te kort en de zorgvraag
wordt steeds groter. Hun grootste vrees is verdere
verschraling van de zorg.
Na een korte discussie kregen we een rondleiding door
het verpleeghuis, waarbij we ook kort met twee bewoners
spraken. De locatie-manager met haar verzorgingsteam
nodigde ons uit eens precies te komen bekijken hoe het
gaat tijdens een dagje verzorging. Op woensdag 14
januari ’s morgens om 7 uur zullen wij aanwezig zijn in
Winsum en de hele dag meelopen met een verzorgende
tot en met de dienst die om 10 uur ’s avonds afloopt.
Mijn ervaringen van die dag kunt u straks lezen op mijn
website
Kinderopvang op het platteland
Een onderwerp dat nog ter sprake zal komen bij de

nieuwe wet op de kinderopvang is welke vormen van
kinderopvang nu hieronder vallen. Dit is van belang voor
een plattelandsregio.
In de stad Groningen, Assen, Emmen, Hoogeveen en
andere grotere plaatsen en dorpen zijn
kinderopvanginstellingen die goed kunnen draaien omdat
er voldoende kinderen zijn. In kleine kernen op het
platteland ligt dat anders. Ook hier is al een aantal jaren
vraag naar kinderopvang en daarop is ook ingespeeld.
Zo is mede op initiatief van Dorpsbelangen Wijster
inmiddels een kinderopvanginstelling operationeel in het
oude kerkje, midden in het dorp. Omdat het aanbod van
kinderen te gering om een zelfstandige kinderopvang te
starten, werd contact gezocht met de Stichting
Kinderopvang Hoogeveen, die nu ook de vestiging in
Wijster exploiteert, evenals een kinderopvanginstelling,
die gevestigd is in het Dorpshuis in Hooghalen. Deze
kinderopvang zou niet gerealiseerd kunnen zijn, zonder
medewerking van een grotere stichting uit Hoogeveen.
Hetzelfde geldt voor de Stichting Kinderopvang Assen die
een buitenschoolse opvang heeft gestart in Beilen en ook
in Smilde actief is. Tijdens een werkbezoek,
georganiseerd door mijn vroegere PvdA collega-statenlid
Mary Looman, thans wethouder in Midden Drenthe is me
duidelijk geworden hoe tevreden men is met deze
oplossing en hoe enthousiast hiervan door ouders gebruik
wordt gemaakt.
Er zijn nog kleinere kernen in onze regio, waar nog
minder kinderen zijn, maar wel vraag is naar
kinderopvang. In dit gat is de Stichting Thuishuis
gesprongen. Een vorm van kleinschalige kinderopvang op
het platteland op franchisebasis. Een
kinderopvangonderneemster vangt in haar eigen huis een
viertal kinderen op, zowel dagopvang als naschoolse
opvang. De onderneemsters krijgen via de Stichting
Thuishuis een opleiding en andere faciliteiten, maar
exploiteren hun bedrijfje als zelfstandig ondernemer.
Vooral dat laatste is heel aantrekkelijk, zo merkte ik bij
een bezoek aan het kinderopvangbedrijfje van Marian
Koning in Garrelsweer.
Er zijn er inmiddels vijf in Groningen, Friesland en
Drenthe en er is veel belangstelling voor, zowel van
toekomstige onderneemsters als van ouders. Hier doen
zich een paar knelpunten voor. Dit project is
gesubsidieerd om het van de grond te krijgen. Deze vorm
van kinderopvang moet ook onder de nieuwe wet voor
kinderopvang komen om levensvatbaar te zijn. Vooral
gaat het dan om het maximum aantal kinderen dat
opgevangen mag worden. Nu zijn dat er vier en dat is net
te weinig om economisch zelfstandigheid voor de
onderneemsters op te leveren. Enkele jaren geleden is de
motie Blok (VVD)/Rietkerk (CDA) aangenomen die
experimenten met opvang van meer kinderen mogelijk
moet maken. Deze motie was nu ook juist bedoeld om op

het platteland kinderopvang mogelijk te maken en zal wat
het CDA betreft uitgevoerd moeten worden in het kader
van de nieuwe wet.
Als kamerlid woonachtig op het platteland zal ik me dan
ook sterk maken voor meer vormen van kinderopvang.
Volgens mij moet het mogelijk zijn dat dergelijke
kleinschalige vormen kinderopvang mogelijk maken voor
6 kinderen, inclusief de eigen kinderen, van wie er
maximaal 4 jonger dan 4 jaar mogen zijn. Dit betekent in
de dagopvang maximaal 4 kinderen en dan nog 2
kinderen via buitenschoolse opvang. Ik zal mijn fractie
dan ook voorstellen deze mogelijkheden in te brengen in
het debat.
Op het platteland hebben we wel vaker creatieve
oplossingen gevonden i.v.m. kleinschaligheid en toch
behoud van voorzieningen.
Voor kinderopvang is dat niet anders.
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