
Wijsheid en politiek 
Ik ben gisteren 
aan het tellen 
geslagen. Want 
ik wilde wel 
graag even we-
ten hoeveel 
dagen ik ge-
leefd heb. Ik 
kwam uit op 
16.921 dagen. 
Leer ons onze 
dagen te tellen.  
 

Als ik daar nog even verder op door-
denk, dan vraag ik me af: hoeveel dagen 
laat ik me eigenlijk tussen de vingers 
doorglippen? Op hoeveel dagen heb ik 
nu gedaan wat echt belangrijk is, zeker 
als we ons realiseren dat het genadetijd 
is die we ontvangen. We leven vaak als-
of we het eeuwige leven hebben.  
 
Wijsheid 
‘Morgen is er weer een dag.’ Maar dat 
weten we helemaal niet. En daarom is 
het belangrijk om elke dag te tellen, elke 
dag méé te laten tellen, zodat we geen 
dag verloren laten gaan waarop we niet 
dichtbij God leven. Zó de dagen tellen 
dat door genade wijsheid mijn hart ver-
vult. Wat is wijsheid? Ik denk dat we 
daar alleen iets over kunnen zeggen als 

Kees van Dam (Fractievoorzitter) 

Stelling 
‘Bij een goede coördinatie 
zijn er nog genoeg vrijwil-

ligers en mantelzorgers om 
de zorg op een betaalbare 

wijze in te richten’.  
 

Zie ook artikel op pag. 3 
U kunt uw mening geven op 

www.sgpgo.nl/stelling 
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Er zullen ongetwijfeld vragen zijn 
over het politieke reilen en zeilen 
in onze mooie gemeente. Mogelijk 
blijft u lopen met deze vragen.  
 
Spreekuur 
Als SGP fractie bieden wij u de mo-
gelijkheid om uw vragen te stellen 
aan de fractie. Tijdens de fractiever-
gadering houden wij een “vragen-
halfuurtje” waar u van harte wel-
kom bent. Wel graag even vooraf 
aanmelden bij onze fractie-
secretaris: pcgrinwis@sgpgo.nl.  
 

Nieuwsbrief 
De SGP Goeree-Overflakkee geeft 
elke maand een digitale nieuwsbrief 
uit met politiek nieuws uit uw ge-
meente. U kunt zich hiervoor een-
voudig inschrijven via onze website: 
www.sgpgo.nl/nieuwsbrief 

De SGP stáát voor: 
 

- Betrouwbaar en heldere politiek 
- Voldoende politiesterkte 
- Goede zorg en welzijn 
- Zorgvuldig sociaal beleid 
- Vrijheid van onderwijs 
- Behoud van cultureel erfgoed 
- Goede leefomgeving 
- Bouwen voor jong en oud 
- Goed financieel beleid  

we zien dat wijsheid alles te maken 
heeft met het kennen van één Per-
soon: van Jezus. Als wij dus onze dagen 
zo willen tellen dat wijsheid ons hart 
vervult, dan komt het er dus op aan 
dat we door genade mogen gaan zien 
wie wij zijn, maar ook gaan zien wie de 
Heere in Zijn Zoon voor ons wil zijn.  
 
Zijn wijsheid heeft steeds opnieuw de 
vorm van het kruis, van het kruis dat 
staat voor onze gebrokenheid, onze 
onvolmaaktheid, onze zwakheid, onze 
volkomen afhankelijkheid van Gods 
genade. Dat allemaal bij elkaar is: God-
delijke wijsheid. Die Wijsheid wensen 
we u van harte toe. Het is mijn oprech-
te wens dat de SGP fractie vanuit die 
gestalte ook politiek mag bedrijven. 
Die Zegen wensen we u ook van harte 
toe voor 2014. 
 
SGP NIEUWS 
In uw handen heeft u SGP NIEUWS. 
Het informatieblad van de SGP op Goe-
ree-Overflakkee. Wij vinden het van 
belang om u goed te informeren over 
diverse zaken die spelen op ons eiland. 
Naast informatie bieden wij u ook de 
gelegenheid om te reageren op een 
stelling. Veel extra informatie is te vin-
den op onze website: www.sgpgo.nl  



Huishoudboekje gemeente op orde 

 

Op donderdag 14 no-
vember stelde de ge-
meenteraad de begro-
ting 2014 met het daar-
bij behorende bezuini-
gingsplan vast. Ten op-
zichte van de begroting 
2013 stonden we voor 
de taak om ca. 13 mil-
joen te bezuinigen, dat is 
inclusief 1 miljoen voor 
nieuw beleid. 
 
Eén van de verkiezings-
beloften van de SGP was: 
‘Verantwoorde lage las-
ten voor burgers en on-
dernemers’. Dit is zowel 
in het coalitieprogramma 
als bij het opstellen van 
de begroting altijd uit-
gangspunt geweest. 
 
Tekort 
Het tekort van 12 miljoen 
is ontstaan door flinke 
bezuinigingen bij het Rijk. 
De gemeente moet daar-
in ook zijn aandeel leve-
ren. Voor Goeree-
Overflakkee is dat ca. 4 
miljoen. Daarnaast ont-
vangt de gemeente min-
der uit het gemeente-
fonds als gevolg van de 
herindeling: 1,4 miljoen. 

Bouwleges 
Een aantal voormalige 
gemeenten kende al be-
grotingstekorten die de 
nieuwe gemeente ‘erfde’ 
en zijn er besluiten geno-
men in 2012 die hun fi-
nanciële vertaling kregen 
in de begroting van de 
nieuwe gemeente. Niet 
onvermeld mag blijven 
dat ook de bouwleges 
met bijna 1 miljoen zijn 
teruggebracht. 
 
Bezuinigingsplan 
Duidelijk moet zijn dat 
het huishoudboekje van 
de gemeente op orde 
moet zijn om een gezond 
beleid te kunnen voeren. 
Het college is daar, sa-

men met de voltallige 
raad, in geslaagd. Er is 
bewust gekozen om de 
problemen zo snel moge-
lijk op te lossen en deze 
niet vooruit te schuiven. 
Met dit bezuinigingsplan 
is de begroting in 2016 
sluitend. Omdat de effec-
ten van de bezuinigingen 
niet precies zijn te over-
zien heeft de raad, mid-
dels motie, bepaald dat 
men zo snel mogelijk een 
uitwerking wil zien, zodat 
bijsturen op onderdelen 
mogelijk blijft.  

Kom eens kijken bij een verga-
dering van de gemeenteraad…. 

De gemeenteraad van Goeree-
Overflakkee is gestart met een nieuw 
initiatief waarbij u tijdens de raadsver-
gadering ‘Gast van de raad’ kunt zijn! U 
krijgt hierbij algemene uitleg over het 
gemeentebestuur, de raadsvergadering, 
de politieke verhoudingen, de rol van de 
gemeenteraad en de wijze waarop be-
sluiten worden genomen in de gemeen-
te. Ook wordt kort ingegaan op de 
raadsagenda van die avond. Raadsleden 
die als gastheer/-vrouw optreden, ver-
tellen iets over zichzelf en het raads-
werk. Uiteraard krijgt u volop gelegen-
heid vragen te stellen aan deze raadsle-
den. Aanmelden kan via: 
www.sgpgo.nl/gastvanderaad 

CARTOON 

MJ de Jonge 

De klant is koning 

 

Gast van de Raad 

Als voorvechter van het uitgangspunt 
dat u niet alleen burger maar vooral 
klant bent vinden we uiteraard dat u 
zo goed mogelijk behandeld moet 
worden. Wil een klantenrelatie succes-
vol zijn dan is het van groot belang dat 
er wederzijds respect is en dat er spra-
ke is van een gelijkwaardige relatie. 
 
Wat ons betreft moeten wij als organi-
satie meer naar buiten toe gericht zijn. 
Oog voor u als klant. En klanten laat je 
nooit in de kou staan. Oplossingsge-
richt, proactief en creatief aan de slag 
om te zoeken naar mogelijkheden, wel-
iswaar binnen de gestelde kaders en 
randvoorwaarden. Als SGP-fractie is 
het voor ons van groot belang dat dit 
verder gestalte krijgt in onze gemeen-
te. Goede bereikbaarheid, voldoende 
openstelling van het gemeentehuis, 
goede voorlichting en niet onbelang-
rijk: wanneer het nodig is komen wij 
naar u toe. Als er positieve ervaringen  
of aandachtspunten zijn: Laat het ons 
vooral weten.  



Sinds 1970 groeit de zorg 
in Nederland met 4 à 5% 
per jaar. De welvaart en 
gezondheid is sterk ver-
beterd. De levensver-
wachting en daarmee de 
vergrijzing neemt toe. 
De verwachting is dat 
van de meisjes die nu 
geboren worden de helft 
100 jaar zal worden.  
 
Ten aanzien van de om-
ringende landen is de 
zorg in Nederland gemid-
deld 2,5 keer duurder. In 
2012 was er sprake van 
4,5 miljard tekort op de 
AWBZ,  de Algemene 

Wet Bijzondere Ziekte-
kosten. Wil men voor de 
toekomst de zorg kunnen 
blijven garanderen dan 
moet er echt iets gebeu-
ren. 
 
Indicaties, met op de mi-
nuut af de tijd waar men 
als zorgvrager recht op 
heeft, zullen tot het ver-
leden gaan behoren. Bij 
een zorgvraag zal in een 
gesprek, het zogenaam-
de keukentafelgesprek, 
besproken worden wat 
de zorgvrager zelf nog 
kan, zodat de cliënt zelf 
de regie kan behouden 

maar ook wat binnen het 
netwerk van de cliënt 
mogelijk is. Dat kunnen 
familie en buren zijn, 
maar ook vrijwilligersor-
ganisaties en de kerk . Er 
zal gezocht worden naar 
maatwerk voor elke cli-
ënt individueel. Ook zal 
de cliënt gevraagd wor-
den zo mogelijk iets te-
rug te doen voor de sa-
menleving. Hiermee 
moet een kanteling in 
denken en zorgverlening 
op gang komen. In de 
nieuwsmedia horen en 
lezen we hier wekelijks 
over. 

Van ‘recht hebben op’ via ‘compen-

satie van’ naar ‘maatwerk voor’...  

Bij de behandeling van de begroting 

stelde de SGP-fractie in de schriftelijke 

vragenronde vragen over de toekomst 

van de Ambulancevoorziening op Goe-

ree-Overflakkee. Aanleiding was de 

mogelijke stopzetting van de extra fi-

nanciering voor de ambulancezorg op 

Goeree-Overflakkee.  

 

De SGP-fractie is van mening dat er geen 

verslechtering mag optreden in de am-

bulancezorg. Uit een overzicht blijkt dat 

de ambulancezorg op ons eiland wel is 

verbeterd maar in een aantal gevallen 

nog niet de 15-minutennorm haalt.  

Inmiddels is bekend dat ook voor 2014 

weer middelen zijn om het ambulance-

vervoer op het niveau van 2013 voort te 

zetten. Eerder stelde de SGP hierover 

vragen in de Tweede Kamer. De SGP-

fractie Goeree-Overflakkee zal de vinger 

zeker aan de pols houden. 

Column 

Participatiesamenleving 
 

Een tijdje geleden was Nederland in rep 

en roer toen bleek dat een alleenstaan-

de vrouw in Rotterdam tien jaar dood in 

haar huis lag. Bouwvakkers die in de 

woning moesten zijn, waarschuwden de 

politie toen na herhaaldelijk aanbellen 

niet werd opengedaan. De politie trof 

vervolgens de overledene aan. Tien jaar. 

Het gonsde nog lang na in de media. 

Tien jaar lang had niemand haar gemist. 

Haar buren dachten dat ze bij haar 

dochter was gaan wonen. De AOW werd 

gewoon uitbetaald en alle vaste lasten 

automatisch afgeschreven. Onbegrijpe-

lijk. 

 

In de reacties die bij het bericht in diver-

se online media werden gegeven, viel 

herhaaldelijk het gevleugelde woord 

‘participatiesamenleving’. In de eerste 

troonrede van onze nieuwe koning werd 

het genoemd: de klassieke verzorgings-

staat zou veranderen in een participatie-

samenleving. Het Genootschap Onze Taal 

riep het uit tot woord van het jaar. Het 

betekent een samenleving “waarin bur-

gers meer verantwoordelijkheid nemen 

voor hun eigen leven én omgeving”. Een 

schriller contrast met de vondst in 

Rotterdam is er niet. En dit geval staat 

niet op zichzelf. Eerder dit jaar was in het 

nieuws dat in en rond Amsterdam elke 

twee dagen een persoon wordt gevon-

den die al meer dan 24 uur dood in zijn 

of haar woning ligt. Ik denk dat er nooit 

meer eenzaamheid is geweest dan in 

onze dagen. De oorzaken? Die zijn er 

vele. De hoofdoorzaak vinden we in de 

Bijbel, Mattheüs 24. “En omdat de onge-

rechtigheid vermenigvuldigd zal worden, 

zo zal de liefde van velen verkouden”. 

Zolang deze oorzaak niet uit de weg is 

geruimd, is de participatiesamenleving 

gedoemd te mislukken. 

 

Gert Koese 

Ambulancezorg SGPJ Flakkee 

Welkom bij SGP Jongeren! 

De SGP-jongeren Flakkee organiseert 

elk jaar een aantal politieke jonge-

renavonden. Op deze avonden laten 

we diverse sprekers komen om sa-

men met ons over een bepaald on-

derwerp na te denken. 

 

Wij zijn een vereniging die, zoals in de 

statuten vermeld, de bestudering en 

overdenking van de beginselen van 

Christelijke politiek als primair doel 

heeft. In dat kader speelt het vijfman-

schap Plato, Augustinus, Calvijn, 

Groen van Prinsterer en Aalders een 

grote rol. Vanuit deze beginselen pro-

beren we te komen tot een visie op 

de actualiteit.  

 

Meer weten? Kijk dan op 

www.sgpjflakkee.nl 



Het kan u bijna niet ont-
gaan zijn: er komen meer 
windmolens op Goeree-
Overflakkee. Veel meer 
windmolens zelfs. Dat 
zorgt voor veel reacties, 
zo hebben we ook als  
SGP-fractie gemerkt... 

Rijksopgave 
De rijksoverheid heeft be-
paald dat in 2020 6000 
megawatt (MW) aan wind-
energie moet worden op-
gewekt. Daarvan moet de 
provincie Zuid-Holland 
735,5 MW voor haar reke-
ning nemen. De provincie 
heeft bepaald dat een fors 
deel daarvan op ons eiland 
moet komen: 260 MW. 
Want ja, hier is veel ruimte 
én veel wind. Waar de 
windmolens precies ko-
men te staan, is nu nog 
niet bekend. Recent is in 

een milieu-effectrapport al 
wel de voorkeur gegeven 
aan 7 grotere clusters van 
windmolens langs de rand 
van het eiland. Daarmee 
kan meer windenergie 
worden opgewekt dan 
met kleinere clusters én 
daardoor blijft zo veel mo-
gelijk 'open ruimte' behou-
den. 

Geen keuze 
De SGP is voorstander van 
verduurzaming van de 
energievoorziening. Wel 
vindt de SGP het een ge-
miste kans dat de gemeen-
te niet zelf kan bepalen 
hoe deze verduurzaming 
plaats zal vinden. Welke 
duurzame initiatieven de 
gemeente ook ontplooit, 
er moet hoe dan ook 260 
MW worden opgewekt 
door windmolens. 

Besluitvorming 
De SGP-fractie gaat echter 
niet bij de pakken neer-
zitten, maar doet er alles 
aan om de besluitvorming 
over dit dossier zorgvuldig 
te laten verlopen. Natuur-
lijk vragen we aandacht 
voor een goede inpassing 
van de windmolens in het 
landschap. Ook benadruk-
ken we dat hinder door 
geluid en slagschaduw zo 
veel mogelijk moet wor-
den beperkt. Maar we 
pleiten zeker ook voor een 
zo goed mogelijke verde-
ling van de 'lasten en lus-
ten'.  
 
Meer weten? Bekijk het 
video-interview met  
wethouder Tollenaar op 
www.sgpgo.nl of scan de 
QR-code. 

Colofon 
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Duurzame energie 

Het eiland Goeree-Overflakkee in 2020 
energieneutraal, een utopie? Welke 
betaalbare oplossingen zijn aanwend-
baar voor het bereiken van een ambiti-
euze doelstelling als het eiland ener-
gieneutraal te maken. Welke beleids-
vrijheid heeft de gemeente Goeree-
Overflakkee als het gaat om het plaat-
sen van windturbines?  

Zomaar een paar vragen die tijdens de 
laatstgehouden debatavond van de SGP
-jongeren (Goedereede) aan de orde 
kwamen. Uiteraard had ook jij je stem 
kunnen laten horen. Kans gemist? Ja! 
Echter, SGP-jongeren Goedereede heeft 
een ideeënbus op haar website geo-
pend waar je alsnog je oplossingen voor 
de verduurzaming van het eiland ken-
baar kunt maken. Ga daarom naar: 
www.sgpgo.nl/sgpjgoedereede 

Uitgesproken ´´Uitstel is net een creditcard: 

heerlijk, tot je de rekening 

krijgt,,               (Christopher Parker)  

De stem en steun van leden is van 

groot belang. Daarom nodig ik u van 

harte uit lid van de SGP te worden. 

Daarmee gaat u achter het werk van de 

SGP staan! 

 

 

 

     De SGP staat er voor. Gaat u erachter staan? 

Aanmelden kan via www.sgpgo.nl/leden 

Duurzaam eiland: Windenergie 

http://www.sgp-goedereede.nl/jongeren/

