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Opnieuw voorstel wijziging huwelijkswetgeving
1 februari 2013 – De regeringspartij ROOS! wil opnieuw een voorstel indienen om de
huwelijkswetgeving te wijzigen, zodat het huwelijk ook kan worden opengesteld voor
burgers die geen officiële geloofsovertuiging hebben of met iemand van hun eigen geslacht
willen trouwen. Vier jaar geleden haalde een gelijkaardig voorstel het nog niet.
Het aandeel van de partijen dat toen tegen stemde, is zowel in de Noord- als de Zuidkamer
sindsdien echter drastisch gedaald. Volgens een woordvoerder van ROOS! zijn de kansen op succes
voor de voorstanders van het plan nu vele malen groter. Volgens de partij is het huwelijkssysteem
in ons land zeer onrechtvaardig: het huwelijk is een zaak die nu nog uitsluitend door geloofsgemeenschappen geregeld wordt. Door de overheid verstrekte belastingvoordelen aan gehuwden
kunnen dus alleen verkregen worden als je je houdt aan de regels van je geloofsgemeenschap. Het
is dus praktisch onmogelijk voor atheïsten om te trouwen, en hoewel homosexuelen in theorie wel
zouden kunnen trouwen als er een geloofsgemeenschap zou zijn die dat toestond bestaat de vrees
bij gemeenschappen die in principe niet onwelwillend staan tegenover huwende homo’s dat deze
gemeenschappen overspoeld worden door “strategisch gelovende” homosexuelen met een
huwelijkswens zodra ze die welwillendheid omzetten in regelgeving. ROOS! wil zo snel mogelijk een
einde aan deze in haar ogen bizarre situatie.
Fractie-voorzitter Margriet de Wilde van de Nieuwe Christen-Democraten is uit religieuze en partijideologische overwegingen bij voorbaat tegen het voorstel, alsook tegen het idee een verworpen
voorstel zó snel opnieuw op tafel te leggen. ‘Op deze manier krijgen we na elke verkiezingen het
scenario dat tijdens de vorige regering aangenomen of verworpen voorstellen weer gewijzigd
kunnen worden. Dan mag gedurende vier jaar iets wel, wat daarna vier jaar niet mag, daarna weer
wel…; zo blijven we bezig!’ aldus de NCD-voorvrouw.
Staatssecretaris van emancipatie Emma Tjallingha (ROOS!) is het deels eens met de NCD, maar
beloofde de zaak onder de aandacht van de Oostkamer te brengen. Volgens een recente peiling
over het onderwerp was 24% voor verandering van de huwelijkswetgeving, 19% tegen en 57% had
er geen mening over. 43% van ondervraagde Kronenburgers was voorstander van een duidelijkere
openstelling van het huwelijk voor homosexuelen, terwijl eveneens 43% tegen is en 14% geen
mening had. 51% was tegen het laten adopteren van kinderen door twee personen van hetzelfde
geslacht, 46% voor, en 3% had geen mening.

“Voor 1 juli voorstel administratieve herindeling”
28 januari 2013 – Staatssecretaris van staatkundige hervorming Bjorn de Gaaij Hoijtema
(PvG) wil vóór 1 juli een definitief voorstel op tafel hebben liggen voor een eventuele
herindeling van de gemeenten en overzeese gebiedsdelen en een herziening van de relatie
tussen de verschillende onderdelen van het koninkrijk. Wanneer er langer getalmd wordt,
kunnen de plannen pas later dan 2016 in werking treden.
‘Zodra de plannen definitief zijn, moeten ze eerst door de Westkamer worden onderzocht op
mogelijke onvolkomenheden, en daarna moeten ze door de Noord- en de Zuidkamer worden
behandeld en goedgekeurd. Ook de parlementen van de Witte Eilanden en de Maagdeneilanden
moeten de plannen dan goedkeuren, waarna er overal verkiezingen gehouden moeten worden en
de nieuwe parlementen moeten alles nog een keer goedkeuren, aangezien het hier een wijziging
van de grondwet betreft’, zegt de Gaaij Hoijtema. ‘De voorstellen die voor Kronenburg intern zullen
gelden, zijn zo goed als voltooid, dus die kunnen binnenkort door de Kamers. Het overleg met de
overzeese provincies verloopt wat trager, vooral omdat men het daar met elkaar niet even eens is.’
De parlementaire zetelaantallen zullen volgens de plannen drastisch worden verminderd (nadat ze
in 2006 nog vermeerderd waren) en er komt een gemeentelijke herindeling, die o.a. zeer
waarschijnlijk een omstreden opsplitsing van de gemeente Alexanderstad zal behelzen. Ook de
status van de gemeente West-Cod staat ter discussie, en de overzeese provincies willen nog meer
te zeggen hebben over hun eigen aangelegenheden.

Schydtz naar Chimor, Issel
31 januari 2013 – Minister Mathias
Schydtz van buitenlandse zaken zal
in februari naar Chimor en Issel reizen voor overleg. Hoewel het ministerie geen mededelingen deed over
de te bespreken onderwerpen en het
een ‘normaal werkbezoek’ noemde,
is het waarschijnlijk dat de impasse
rondom de eerder deze maand aangenomen wijziging van het AGLVerdrag van Jarjana besproken zal
worden.

Wuirgitt coach Kronenburg
2 februari 2013 – De voormalige
middenvelder van SV Engelbert Koide Wuirgitt volgt per direct Peter
Hobbema op als trainer van het
nationaal voetbalelftal, zo is vandaag in een persconferentie bekend
gemaakt. Tegenvallende resultaten
noopten de Kronenburgse voetbalbond met het vooruitzicht op de AGLVoetballandenkampioenschappen die
later dit jaar op Île de Romanhe
zullen georganiseerd worden, op
zoek te gaan naar een vervanger.
De nieuwe coach, de populaire oudspeler van Seppische afkomst, wacht
een zware taak: vier jaar geleden
deed het Kronenburgse elftal het bij
de AGL-kampioenschappen helemaal
niet slecht. Of het resultaat van dat
jaar geëvenaard of zelfs verbeterd
kan worden, is echter allerminst
zeker.
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