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Aan de leden van CDA Breda en anderen die het CDA een warm hart toedragen 
 
 
Breda, 24 januari 2012 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
Het leven is keuzes maken, en zo sta je soms voor een lastige beslissing. Toen ik in 2006 dankzij uw steun 
in de gemeenteraad kwam, had ik mij voorgenomen - als ik daartoe de gelegenheid zou hebben - dit 2 
periodes te doen. De eerste raadsperiode om te zaaien, de tweede om te oogsten. En dan zou het tijd zijn 
voor jong bloed.  
De periode na de verkiezingen van 2010 waren voor mij bijzonder, omdat de fractie mij vroeg 
fractievoorzitter te worden. Dat vond ik een hele eer én een fikse uitdaging. Ondanks teleurstellend verlopen 
verkiezingen maakten we wel deel uit van de coalitie, maar wisten we dat we een forse opdracht hadden: de 
bomen groeien niet meer tot in de hemel, we zouden lastige keuzes moeten maken en desondanks ons 
CDA-profiel van solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap hoog moeten houden. Met veel 
enthousiasme zijn we als fractie aan de slag gegaan, vooral om te kijken naar de kansen die deze lastige 
keuzes óók bieden.  
 

Zo hebben we ervoor gezorgd 
dat besturen van 
wijkaccommodaties die dat 
willen de gelegenheid wordt 
geboden om – desgewenst 
met ondersteuning van het 
Ondernemerscentrum van 
Avans - zelf het beheer op zich 
te nemen.  
 

Onze kritische blik bij de gang 
van zaken bij de overgang van 

de huishoudelijke zorg naar 
andere zorgaanbieders heeft 
ertoe geleid dat alle cliënten 
vóór 1 januari 2012 wisten 
welke zorgaanbieder hen zorg 
zou gaan verlenen, veelal door 
hun oude vertrouwde hulp, en 
dat de kwaliteit van zorg 
gewaarborgd is. Er zijn zelfs 
de nodige zorghulpen van de 
‘oude” zorgaanbieders die 
door deze overgang in de 

gelegenheid zijn gesteld 
aanvullende opleidingen te 
volgen, waardoor zij 
intramuraal kunnen worden 
ingezet. De behoefte aan goed 
geschoold personeel binnen de 
zorginstellingen is heel groot, 
dus dit is bij uitstek een 
voorbeeld hoe een bedreiging 
een kans kan worden 

 
Ik denk dat we goed bezig zijn, vooral ook in onze volksvertegenwoordigende rol, om juist ook het geluid en 
de kracht van onze achterban en de mensen in Breda te mobiliseren en in het politiek werk door te laten 
klinken. 
 
Toch heb ik besloten om een punt te zetten achter mijn fractievoorzitterschap, en ook om uit de raad te 
gaan. Sinds april van dit jaar heb ik een nieuwe baan, als secretaris Raad van Bestuur van Instituut 
Verbeeten in Tilburg/Breda/Den Bosch. Een leuke baan, maar waar ik mijn handen vol aan heb. Het 
fractievoorzitterschap kost me ongeveer 25 uur per week, en naast een volledige werkweek is dat is erg 
veel. Daar komt bij dat het politieke werk steeds dynamischer is geworden, mede door de nieuwe media, 
waardoor de wens snel te reageren sterk is toegenomen. Dat betekent dat ik eigenlijk constant op twee 
fronten tegelijk alert en bereikbaar moet zijn, en mijn werk laat dat gewoonweg niet toe. Daarnaast wil ik 



 

ook meer ruimte hebben voor mijn gezin en familie, die door ingrijpende gebeurtenissen in de laatste 1,5 
jaar meer aandacht vragen. 
 
Al met al betekent dit dat ik het fractievoorzitterschap niet op een zodanige manier meer kan invullen als ik 
wil en noodzakelijk vind in deze tijd. Want niets is tegenwoordig meer vanzelfsprekend, nieuwe paden zullen 
bewandeld moeten worden en als CDA zullen we om elke kiezer en elke stem moeten knokken. Ook al zie ik, 
gelet op het congres van afgelopen zaterdag, een nieuw elan ontstaan binnen de partij, we zullen nog hard 
moeten werken om samen de weg omhoog weer te vinden. Als fractievoorzitter, zeker van de 9e stad van 
het land, speel je daar ook je rol in. 
 
Ik leg ook mijn raadslidmaatschap neer, omdat het goed is dat er nieuwe enthousiaste mensen 
binnenstromen, die ook voor een volgende periode beschikbaar zijn. Els Groeneweg en Peter Elbertse staan 
te trappelen om de raad in te gaan, en in beiden heb ik erg veel vertrouwen. Zij brengen allebei waardevolle 
vaardigheden en contacten mee, die zorgen voor een fris geluid en nieuwe aanpak. Peter heeft dit al heel 
duidelijk laten zien: als commissielid speelt hij een actieve, inspirerende rol in menig belangrijk dossier. Maar 
nu is eerst Els aan de beurt. Els, ik wens je heel veel succes in deze prachtfunctie! 
 
Op korte termijn zal de fractie een nieuwe fractievoorzitter kiezen. Natuurlijk hoort u daar zo spoedig 
mogelijk over. 
 
U allemaal wil ik heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u tot tweemaal toe in mij gesteld heeft. Ik 
was er trots op u te mogen vertegenwoordigen en zo mee te mogen bouwen aan de mooie stad Breda, met 
zijn dorpen met ieder hun eigen sfeer en identiteit. Ik neem geen afscheid, maar zeg: tot ziens, omdat ik 
graag bereid ben nog actief bij te dragen aan onze partij, die ook u in de weg omhoog nog hard nodig heeft.  
 
We komen elkaar vast nog wel tegen in de stad, op een ledenvergadering of bij een andere CDA-activiteit! 
 

 
Irène Verkuylen 
 
 
Tel:  06 246 347 16 
e-mail: iwfdverkuylen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


