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Ja, ik wil in de gemeenteraad

Cursus Politiek 
Actief 
De cursus Politiek Actief gaat 
op 24 maart van start. Hij 
bestaat uit vijf wekelijkse bij-
eenkomsten in het stadhuis. Er 
kunnen maximaal 30 mensen 
meedoen; bij veel aanmeldin-
gen wordt geloot. De cursus 
besteedt aandacht aan de 
lokale politiek, het raadswerk 
en praktische zaken zoals pre-
senteren en debatteren. Ook 
zijn er ontmoetingen met de 
Delftse raadsleden. Aanmelden 
kan tot 10 maart via gri�  e@
delft.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.jaikwildelft.nl. 

Delft zoekt kandidaat-raadsleden
Voor de vierde keer kunnen Delftenaren zich aanmelden voor de cursus Politiek Actief. Dit is onder-
deel van de campagne ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’, die Delftenaren enthousiast moet maken voor 
het raadslidmaatschap. Ineke van Geenen meldde zich in 2010 voor de cursus aan. Ze was eigenlijk niet 
van plan er iets mee te doen, maar dat liep anders. Op deze pagina vertelt ze hoe het verder ging.     IN DE GEMEENTERAAD
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Ineke van Geenen, CDA

‘Hoe meer verschillen, hoe meer te kiezen’
Van huis uit was Ineke van Geenen (63) al veel 
met politiek bezig – kranten lezen, discussiëren 
over politiek, een mening vormen – maar raadslid 
worden? Die ambitie had ze niet. Totdat ze samen 
met haar dochter de cursus Politiek Actief  ging 
volgen. ‘Leek me leuk voor mijn dochter, om de 
stad wat beter te leren kennen. Alleen belandde ik 
in de gemeenteraad en zij niet.’

Van Geenen volgde de cursus in 
2010, toen zij net met haar dochters 
opnieuw in Delft was komen wonen. 
“Ik vond de cursus interessant, maar 
was niet van plan er meer mee te 
doen. Totdat ik werd uitgenodigd 
voor een bijeenkomst met politieke 
partijen. Ik voelde meteen een klik 
bij het CDA. Die partij was niet mijn 
eerste keuze, maar het was een hele 
leuke club mensen. Ze vroegen me of  
ik op de lijst wilde voor de gemeen-
teraad. ‘Wel ja joh’, zei ik in mijn 
naïviteit. En voordat ik het wist, was 
ik gemeenteraadslid. Ik heb er dus 
weinig moeite voor hoeven doen.”

Verstand van zorg
Natuurlijk was het geen stom toeval 
dat Van Geenen gevraagd werd voor 
de gemeenteraad: ze had toen al 
veertig jaar ervaring met verschillen-
de beleids- en managementfuncties 
in zorg en welzijn. “De decentralisa-
ties in het sociaal domein kwamen 
eraan, dat betekende dat zorgta-
ken van de rijksoverheid werden 
overgeheveld naar gemeenten. Een 
heel ingewikkeld dossier. Ze zochten 
iemand met verstand van de zorg en 
dan hebben ze aan mij een goede. 
Om de stappen van het college te 

kunnen controleren, moet je wel 
snappen hoe de zorg werkt. Dat doe 
ik en zo belandde ik in de gemeen-
teraad.”

Nauwelijks gelukt
En, heeft ze invloed kunnen uitoefe-
nen op die decentralisaties? “Ik had 
gedacht dat dit het moment was 
voor een positieve reorganisatie van 
de zorg en dat is nauwelijks gelukt. 
Dat kwam ook door de lastige op-
dracht van het Rijk aan de gemeente, 
in combinatie met bezuinigingen. Ik 
had gehoopt dat écht minder kinde-
ren hulpverlening nodig zouden heb-

ben, omdat wij hen op een gezonde 
manier zouden bijstaan, bijvoorbeeld 
door muziek, sport en cultuur aan 
te bieden. Maar er is juist steeds 
méér en zwaardere hulpverlening 
nodig. Dat geeft veel kinderen een 
valse start in het leven.” Van Geenen 
neemt dat het huidige college ove-
rigens niet kwalijk. “Ik ben blij met 
deze wethouder, die probeert bij te 
sturen waar dat kan. Ik probeer haar 
daarin te ondersteunen. Je hoeft als 
oppositiepartij niet altijd tegenover 
het college te staan.”

Compromissen sluiten
De eerste vier jaar heeft Van Geenen 
het raadslidmaatschap gecombineerd 
met een forse baan. “En het kost 
je zo twintig uur per week. Je wilt 
alles snappen, moet je dossiers goed 
bijhouden. Vergaderingen duren lang. 
Daarnaast wil je allerlei Delftenaren 
spreken. Het kost veel tijd, maar 
ik krijg er ook zóveel energie van!” 
En hoe zit het met de onderlinge 
rivaliteit tussen partijen? “Het mooie 
is dat als je de politiek ingaat, je ver-
schillen gaat nuanceren. Eerst praat 
en handel je nog erg vanuit je eigen 

partijstandpunt, maar dan kom je 
niet altijd waar je wilt uitkomen. 
Je moet wel op één lijn komen en 
soms compromissen sluiten. Dat is 
een mooie uitdaging.”

Politieke Titanic
Haar collega commissielid Avinash 
Krishnasing (VVD) gaf  eerder in deze 
serie aan dat hij de politiek is inge-
gaan vanwege haar uitspraak ‘Politiek 
kun je leren, maar het politieke 
handwerk leer je door te dóen’, vier 
jaar geleden in de Stadskrant. “Leuk 
om te horen! ik sta nog steeds achter 
de uitspraak. De cursus Politiek 
Actief  geeft je een eerste inzicht in 
de politiek. Maar pas als je echt in 
de gemeenteraad zit, dan begin je 
het te snappen. En soms snap je het 
dan nog niet hoor. Dan denk je: die 
beslissing is verkeerd, keren met die 
boot! Maar zo werkt het niet. Een 
politiek besluit is als een Titanic, 
die heb je zomaar niet gekeerd en 
dat kan frustrerend zijn. Zo is het 
bijvoorbeeld met gericht bouwen 
voor ouderen. Daar zijn wij al twaalf  
jaar mee bezig, maar het komt maar 
mondjesmaat van de grond. Gelukkig 

dat dit nu op landelijk niveau wordt 
gesignaleerd. Misschien komt dat er 
dan eindelijk van.”

Uitdrijven
Dit is het laatste jaar in de politiek 
voor Van Geenen en ze is zoals ze 
zelf  zegt ‘aan het uitdrijven’. “Ik vind 
het tijd voor nieuwe, jonge mensen. 
Ik vind het erg leuk om hen te 
introduceren op de dossiers en hen 
het vak te leren.” Zelf  is ze net oma 
geworden, dus ze krijgt straks meer 
tijd voor haar kleinkind. “Ik ga de 
politiek wel missen, want ik vind het 
vreselijk mooi werk. Je leert de ge-
meente van zó dichtbij kennen. Heel 
boeiend is dat. Daarnaast vind ik het 
mooi om iets voor je eigen stad te 
kunnen betekenen. Je zit er bovenop, 
je mag er iets van vinden en bijsturen 
waar mogelijk.” 
Heeft ze nog advies voor mensen die 
twijfelen over het volgen van de cur-
sus Politiek Actief ? “Niet twijfelen, 
altijd doen! Je hoeft niet een bepaald 
type te zijn, we hebben juist alle 
stemmen nodig! Hoe meer verschil, 
hoe meer diversiteit, hoe meer onze 
inwoners te kiezen hebben.”

Foto: Alyssa van Heyst

Ineke van Geenen: ‘Mijn favoriete plek in Delft? Dat is een onmogelijke keuze! Maar als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor het mooie hofje naast de 
Adelbertkerk. Dat is destijds speciaal gebouwd voor ouderen. Zulke gebouwen willen we meer in Delft!’




