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REDACTIONEEL    

Een nieuw ledenmagazine 
Het jaar 2013 is in veel opzichten bijzonder. Op 1 januari startte de nieuwe 

gemeente en daarmee kwam een eind aan de vier vertrouwde gemeenten 

op Goeree-Overflakkee. De SGP kwam bij de verkiezingen als grootste uit de 

verkiezingsbus en nam daarmee het initiatief om te komen tot een nieuwe 

coalitie.  

 

Veel zaken zijn nieuw. Een nieuwe gemeente, een nieuwe gemeenteraad, een 

nieuwe raadzaal, een nieuwe burgemeester, een nieuwe coalitie, een nieuw 

college en ook een nieuw SGP ledenmagazine, waarvan u het eerste nummer 

in handen heeft. 

 

De SGP op Goeree-Overflakkee wil u graag informeren en betrekken bij het 

politieke handwerk van de kiesverenigingen, jongeren en fractie. Hiervoor is 

een commissie in het leven geroepen: Commissie Publiciteit SGPGO. Op diver-

se manieren probeert deze commissie u te informeren. Naast onze actuele 

website, Twitter en Facebook dus nu ook het ledenmagazine. We hopen dat 

ook deze informatiedrager in een behoefte voorziet.  

De redactie wil graag weten waarover u geïnformeerd wilt zijn en op welke 

manier. U kunt de redactie hierover mailen of een brief sturen. Het is de be-

doeling dat naast het ledenblad er ook aandacht komt voor informatie aan alle 

burgers. Daarnaast danken we onze adverteerders die deze uitgave mede mo-

gelijk hebben gemaakt. Voor het werk van de commissie zijn financiële midde-

len nodig en we doen dan ook een beroep op u d.m.v. de acceptgiro die als 

adresdrager is toegevoegd.  

 

P.C. Grinwis 

Hoofdredacteur 

hoofdredactie-ledenmagazine@sgpgo.nl 
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Begrafenisverzorging van der Klooster 

een principiële keuze 

 

 

Thuisopbaring 

Voorbespreking 

Gratis boekje verkrijgbaar: 

‘Zo wil ik het’ 
 

 

 

 

Contactpersonen: 

Arleen & Agaat van der Klooster 

Broekweg 27, 3253 XB Ouddorp 

Telefoon: 0187-494834 

Mobiel: 06-51060136 

 

 

Internet: www.begrafenisverzorgingvdklooster.nl 

E-mail: info@begrafenisverzorgingvdklooster.nl 

 

Wij doen geen crematies 

 

 

 

Adri  
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MEDITATIE   

 Psalm 60 

‘In God zullen wij kloeke daden doen.’ Psalm 60: 14a 

 

In bewogen tijden besteeg David de troon, want Israël had vele vijanden. Da-

vid heeft oorlog moeten voeren met de Syriërs, de Edomieten, de Filistijnen, 

enz. En als we dan zien hoe zwak Israël ervoor stond, zo vlak na de dood van 

koning Saul. David getuigt: ‘Gij had ons verstoten, Gij had ons gescheurd’. Het 

volk bleef na de nederlaag van Saul op het gebergte van Gilboa ontredderd 

achter. Saul had de hand aan zichzelf geslagen en hoe moest het verder met 

land en volk? Het land wankelde op haar grondvesten. En hoe was het volk 

eronder? In vers 5 kunnen we lezen: ‘Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn.’ 

Het volk was als verdoofd. Wat viel er nog te verwachten? Alles leek hopeloos 

vast te lopen. Geen enkele uitweg werd er nog gevonden. En dan toch in vers 

6 de grote ommekeer. ‘Maar nu hebt Gij degenen die U vrezen een banier ge-

geven, om die op te werpen vanwege de waarheid.’ Het gaat hier om het ko-

ningschap van David. Met David had God een held gegeven die aan het hoofd 

van het volk mocht staan om ze te leiden van overwinning tot overwinning. En 

het volk mag zingen: ‘En onze koning is van Isrels God gegeven!’ De Heere gaf 

voorspoed. Waarom? Ik lees in vers 6: ‘Het is vanwege de waarheid.’ Het is 

vanwege Gods eeuwige trouw en vanwege Zijn grote Naam! Wat is belangrijk 

in 2013? Ook onze koning heeft zijn eerste troonrede uitgesproken. Het is van 

het grootste belang dat we overtuigd worden van onze schuld, het is van het 

grootste belang dat wij ons verootmoedigen voor God en het is van het groot-

ste belang dat we het oog mogen slaan op die grote Davidszoon: de Heere 

Jezus Christus! Met het oog op Hem mag het onze bede zijn: ‘Geef heil door 

Uw rechterhand!’ Dan stond Efraïm bekend als de sterkste stam van Israël. 

Maar ook Juda wordt genoemd. ‘Juda is mijn wetgever.’ In Psalm 60 wordt 

door David blijkbaar gezinspeeld op de belofte van de aartsvader Jakob, die hij 

vanaf zijn sterfbed Juda meegegeven heeft: ‘De scepter zal van Juda niet wij-

ken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en Dezelve 

zullen de volken gehoorzaam zijn. De overwinning is dan ook zeker. Ja maar 

David… wat een grootspraak! Straks wordt er met je afgerekend en komt er 

van dit alles niets terecht. Zo zal satan zijn vurige pijlen afgeschoten hebben 

op de man Gods. Maar David weet: God de HEERE regeert! Hij mag het van 

boven verwachten. Dat is groot! ‘Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid.’ Want 

‘s mensen heil is ijdelheid. Niet op mensen vertrouwen, maar op de Heere al-

leen! Ook vandaag! ‘In God zullen wij kloeken daden doen!’ Dat kan alleen als 

er zicht mag zijn op Hem die Davids troon beklom, die graf en dood heeft over-

wonnen. Zijn Naam is Immanuel! 

 

Middelharnis, ds. K.J. Kaptein  

 

In Memoriam 

 
 

Abraham de Jong 

 
De heer A. de Jong was vele jaren 
trouwe bezoeker van de ledenverga-
deringen van de plaatselijke kiesver-
eniging ’God, Nederland en Oranje’ en 
gaf daar altijd op basis van Gods 
Woord zijn mening over tal van maat-
schappelijke vraagstukken. Een beken-
de uitspraak van hem was: ‘Als je het 
water een opening geeft, heb je zo 
een dijkdoorbraak’. Daarnaast was hij, 
als oudste lid, jarenlang verbonden 
met de SGP-jongeren. Op vele bijeen-
komsten liet hij zijn betrokkenheid 
zien.  
 
Met grote dankbaarheid gedenken wij 
het vele werk dat hij binnen de voor-
malige gemeenten Ouddorp en Goe-
dereede voor de Staatkundig Gerefor-
meerde Partij en de gemeenschap 
mocht doen.  
 
De heer de Jong was raadslid in de 
gemeente Ouddorp van 1953 tot 1965 
en in Goedereede van 1966 tot 1970 
en van 1978 tot 1994. 

We bidden  mevrouw de Jong, de 
(klein-) kinderen en verdere familie 
veel sterkte en Gods nabijheid toe 
met dit grote verlies. 

 

Namens het bestuur van de  
SGP Kiesvereniging Goedereede, 
H.G. Slingerland (voorzitter) 
K. Klepper (secretaris) 

Namens het bestuur van de SGP Ge-
meentelijke Kiesverenging Goeree-
Overflakkee, 
M.A. van Hoepen  (voorzitter) 
S.J.J. Grootenboer (secretaris) 
 
Namens de fractie SGP Goeree-
Overflakkee 
C.J. van Dam (fractievoorzitter) 
P.C. Grinwis (secretaris) 
 

Ouddorp, 1 juli 2013 
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Op 21 november 2012 zijn de verkiezin-

gen gehouden. De avond in De Staver 

na de verkiezingen zullen we niet snel 

vergeten.  De verkiezingen zijn wonder-

lijk verlopen en met dankbaarheid en 

verwondering mogen we terugzien op 

een uitslag waarbij de SGP-fractie met 

maar liefst 9 personen gekozen is en 

zitting kon nemen in de gemeenteraad. 

Omdat we veruit de grootste fractie 

zijn, lag het voor de hand dat wij het 

voortouw zouden nemen in de coalitie-

onderhandelingen.  

 

Onderhandelingen 

Direct na de verkiezingen op 21 novem-

ber zijn conform afspraak gesprekken 

gevoerd met alle betrokken fracties. 

Deze gesprekken zijn wat ons betreft op 

een zeer constructieve wijze verlopen 

en uit al de gesprekken bleek dat we 

ons met elkaar verantwoordelijk weten 

voor het besturen van ons mooie eiland  

Goeree-Overflakkee. In deze gesprek-

ken is op een zo objectief mogelijke 

wijze afgetast en besproken op welke 

wijze een partij een bijdrage zou kun-

nen leveren aan een eventueel te vor-

men coalitie. Er moesten keuzes ge-

maakt worden. Op basis van de partij-

programma’s, waarbij de begrippen 

kwaliteit en stabiliteit een belangrijk 

kader vormden, was al snel de keuze 

gemaakt om samen te gaan werken 

met de ChristenUnie en het CDA. Daar-

mee was een meerderheid voorhan-

den. Toch gaf dat geen voldoening. Dit 

zou geen recht doen aan de uitslag van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de verkiezingen en de diversiteit van de 

samenleving op ons eiland zou onvol-

doende geborgd zijn.  Na een zorgvuldi-

ge afweging is de keuze gemaakt om de 

VVD als partij toe te voegen aan dit 

driemanschap, waarmee een coalitie 

gevormd is met een ruime meerderheid 

van stemmen in de gemeenteraad.   

 

Coalitieakkoord 

Snel zijn we aan de slag gegaan met de 

onderhandelingen die resulteerden in 

het gepresenteerde coalitieakkoord, de 

wethouderskeuze en een portefeuille-

verdeling op hoofdlijnen. Het is een 

coalitieakkoord waarbij zeker niet alles 

ingevuld en dichtgetimmerd is.  Er zijn 

op dit moment nog teveel onbekende 

parameters die ingevuld en bekend 

moeten zijn om definitieve keuzes te 

maken. Daarnaast maken we keuzes 

graag in gezamenlijkheid met inbreng 

De periode voor de verkiezingen kenmerkt zich door veel werkbezoe-

ken, bijeenkomsten en veel inzet. We kunnen stellen dat er heel veel 

aan gedaan is om de voorbereidingen op de verkiezingen zo goed mo-

gelijk te laten  verlopen. Op velerlei manieren is de SGP en de toekom-

stige fractie voor het voetlicht geplaatst. Af en toe vroeg ik me af of 

het toch niet teveel was. Alle roem in mensen is immers uitgesloten.  

De nieuwe Coalitie 

Door Kees van Dam 

 Ondertekening akkoord door fractievoorzitters 
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van betrokkenen, raad en college en 

het ambtenarenkorps. Daarbij zullen 

we er uiteraard niet aan ontkomen om 

als coalitie knopen door te hakken en 

keuzes te maken, echter als het geza-

menlijk kan, heeft dat de voorkeur.  

Verdere invulling van het coalitieak-

koord zal plaatsvinden in het optimali-

seren en verder afstemmen van de be-

groting 2014 en het uitwerkingspro-

gramma dat door het college zal wor-

den aangeboden. Eind 2014 willen we 

een toekomstvisie in gezamenlijkheid 

met alle betrokkenen vaststellen. Daar-

in zal de wat langere termijnplanning 

voor de toekomst van ons eiland wor-

den vastgelegd.  

 

Kompas 

Als we terugzien op de afgelopen 

maanden kunnen we de conclusie trek-

ken dat er een stabiel en deskundig col-

lege aan het roer van de nieuwe ge-

meente staat. Ook de samenwerking 

binnen de coalitiepartijen is zonder 

meer uitstekend te noemen. Gezien de 

vele en soms lastige keuzes die ge-

maakt moeten worden is samenhang 

en stabiliteit voorwaarde om deze toch 

moeilijke periode door te komen. Een 

periode die zich kenmerkt door reces-

sie, financiële tekorten en decentralisa-

tie door de hogere overheden. We ho-

pen en bidden dat we de kracht, wijs-

heid en soms ook de moed van de Hee-

re mogen ontvangen om als volksverte-

genwoordigers op te treden. In afhan-

kelijkheid van Hem alleen kunnen we 

ons werk doen. De richting die we op 

moeten gaan mogen we zoeken en vin-

den in Zijn Woord. Dat is ons Kompas 

en daar mogen we de koers de komen-

de jaren op uitzetten.  

 

 

Kees van Dam 

Fractievoorzitter 

cjvandam@sgpgo.nl 

 

 
 

 

 

INHOUD OP HOOFDLIJNEN     

Samen voor een sterk eiland 
Het Coalitieakkoord is opgebouwd uit vier thema’s: 

 

Leefbaarheid 

Leefbaarheid is de 

waardering, of het 

gebrek aan waarde-

ring, van het individu 

voor zijn of haar 

leefomgeving. Vaak 

wordt het voorzienin-

genniveau als dé 

indicator van leefbaarheid gezien. De sociale veiligheid, kwaliteit van de openbare 

ruimte en saamhorigheid zijn echter ook van groot belang. De gemeente kan rand-

voorwaarden scheppen om de leefbaarheid in en buiten de kernen op het eiland op 

peil te houden. Initiatiefrijke inwoners en ondernemers zijn, echter, minstens zo be-

langrijk om hun eigen leef-/werkomgeving te blijven waarderen. Om te zorgen dat 

de gemeente de juiste kaders stelt, moet zij wel weten wat er leeft bij haar inwo-

ners. De coalitie zet dus in op het actief luisteren naar de inwoners, verenigingen en 

ondernemers en het scheppen van de juiste randvoorwaarden.  

 

Aandacht voor jong en oud 

Op Goeree-Overflakkee zijn mensen op elkaar betrokken. De sociale samenhang is 

relatief groot. Wij willen de zelfredzaamheid van mensen bevorderen, zodat zij 

hun eigen leven kunnen ‘organiseren’. De taak van de overheid is in die zin be-

perkt. Voorkomen moet worden dat mensen niet meer mee (kunnen) doen. Daarom 

is aandacht voor onderwijs onmisbaar en steun bij het vinden van werk belangrijk. 

We zullen omzien naar kwetsbare mensen. Ook dierenwelzijn heeft onze aandacht.  

 

Versterken economie 

De coalitie acht het van groot belang dat er een gunstig ondernemersklimaat 

heerst in onze gemeente. De gemeente dient zorg te dragen voor voldoende en 

goede vestigingsmogelijkheden, een proactieve informatievoorziening en soepele 

dienstverlening richting het bedrijfsleven. Daarmee wordt ook de werkgelegenheid 

een stimulans gegeven. Wij menen dat het vergroten van de naamsbekendheid van 

Goeree-Overflakkee èn het verbeteren van de bereikbaarheid ertoe zullen bijdra-

gen dat de bedrijvigheid toeneemt en meer toeristen het eiland zullen weten te vin-

den. Vanzelfsprekend moet de exploitatie van de bedrijvigheid bij het karakter en 

de schaal van ons eiland (blijven) passen. De economische dynamiek van ons eiland 

in combinatie met de (zondags)rust vormen vanouds een kernkwaliteit van ons ei-

land. De coalitie is voor het behoud van de zondagsrust, zoals die ook nu geldt.  

Burger, Bestuur en Financiën 

Het bestuur is dienstbaar aan de burger. De coalitie vindt het van belang 

dat het gemeentebestuur betrouwbaar, stabiel en herkenbaar is en dat de 

dienstverlening op klantgerichte en efficiënte wijze gebeurt, gebruikmakend 

van de schaalvoordelen als gevolg van de fusie tot één gemeente.  
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Hoenderdijk 9, 3253 AK Ouddorp 

Telefoon: 0187-68 42 67  -  www.akershoek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hartelijk welkom op Grevelande 
Fam. Lies en Beijke van der Velde - Peuterdijk 59 Herkingen 

Tel. 0187-669317 - www.grevelande.nl 

SGP leden, voor uw familie, vrienden of kennissen  kamperen 
en zondagsrust en saamhorig zijn op G-O.  Kamperen bij de 
boerderij. 

 

 

 

 

Havenweg 48 -  Ouddorp - Tel. 0187-682940 
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Een werkgroep vanuit de oude raden 

heeft de nieuwe vergaderstructuur (die 

ook wel afgekort wordt als BOB: Beeldvor-

mend, Oordeelsvormend, Besluitvor-

mend), voorbereid en deze is door de 

nieuwe raad van de gemeente Goeree-

Overflakkee aangenomen. De afspraak is 

dat deze structuur in de loop van 2013 zal 

worden geëvalueerd. Het voordeel van 

deze structuur is dat alle raadsleden en 

burgers bij alle onderwerpen aanwezig 

kunnen zijn.  

 

Beeldvormend 

Met name het beeldvormende gedeelte is 

bedoeld om geïnformeerd te worden over 

een bepaald thema. Dat kan gedaan wor-

den door een ambtenaar die met een be-

paalde materie is belast maar ook door 

een belangengroep, een vereniging of een 

stichting die zijn visie wil geven, waardoor 

raadsleden breed worden geïnformeerd. 

In de praktijk blijkt dat het beeldvormen-

de gedeelte behoorlijk wat tijd in beslag 

neemt en daardoor de raadsvergaderin-

gen nogal eens uitlopen.  Voor het beeld-

vormende gedeelte zou een maximumtijd 

moeten worden afgesproken.  

Ook zouden niet teveel onderwerpen voor 

één vergadering moeten worden geagen-

deerd. In de praktijk betekent dit dat je er 

niet aan ontkomt dat er regelmatig toch 

ook presentatiebijeenkomsten belegd 

moeten worden waar een bepaald onder-

werp (meestal enkele op één avond) vol-

doende de aandacht kan krijgen. 

 

Oordeelsvormend 

In het oordeelsvormende gedeelte kun-

nen aanvullende vragen worden gesteld 

en zoals de benaming al aangeeft kunnen 

de raadsleden zich een oordeel vormen. 

De onderwerpen die in het oordeelsvor-

mende gedeelte behandeld worden zijn 

vrijwel altijd al in een vorige vergadering 

beeldvormend aan de orde geweest.  

 

Besluitvormend 

Het besluitvormende gedeelte kan binnen 

de genoemde vergaderstructuur kort zijn. 

Het  komt eigenlijk alleen neer op stem-

ming waarbij uiteraard wel ruimte moet 

zijn voor het indienen van amendementen 

en/of moties  waarbij de nodige toelich-

ting moet kunnen worden gegeven. 

 

Deze vergaderstructuur voorziet in een 

brede informatievoorziening voor zowel 

burgers als raadsleden. Wel moet hier en 

daar - met name ten aanzien van het 

beeldvormende gedeelte - nog wat meer 

discipline worden toegepast.  Alle raads-

vergaderingen zijn ook via internet live te 

volgen via: goeree-overflakke.notubiz.nl. 

 

Rien van der Boom 

Raadslid 

mvanderboom@sgpgo.nl 

De nieuwe vergaderstructuur 

Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is ervoor gekozen om 

elke twee weken een raadsvergadering te houden. Elke vergadering be-

staat uit drie delen: een Beeldvormend, een Oordeelsvormend en een  

Besluitvormend gedeelte. Een gemeenteraad kiest zijn eigen vergader-

structuur en legt dat in het Reglement van orde vast.  

Door Rien vd Boom 
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In Het Rondeel, het bestuurscentrum van 

de gemeente Goeree-Overflakkee, werd 

plaatsgemaakt voor een klein staaltje ver-

baal vuurwerk van de jongste politici van 

ons mooie eiland. Debaters in de dop 

werden gevonden, maar ook knappe 

praktische denkers. 

De baas van de gemeente 

Op het programma stond allereerst de 

uitleg over de gemeenteraad en het colle-

ge van burgemeester en wethouders, 

waarvoor de gemeente zorgdraagt en dit 

soort zaken meer. Het college werd verte-

genwoordigd door wethouder Tollenaar 

en de raad door SGP-raadslid van Dam. 

Raadslid Van Dam gaf een inleiding over 

“politiek, hoe werkt dat?”. Daarna gaf 

wethouder Tollenaar een introductie over 

het werk van het college van B&W. De les 

die wethouder Tollenaar de leerlingen 

voorhield, was dat de gemeenteraad het 

hoogste orgaan is binnen de gemeente en 

dus bóven de wethouder staat. Wethou-

der Tollenaar noemde de gemeenteraad 

‘de baas van de gemeente’ en de wethou-

der ‘de loopjongen van de gemeente-

raad’. Of het de bedoeling is dat deze les 

zo uitdrukkelijk nog eens op papier zou 

komen te staan, betwijfel ik. Het zal de 

leden van de gemeenteraad in ieder geval 

deugd doen deze les nog eens te verne-

men! 

Voorstellen 

Vervolgens was het de beurt aan de leer-

lingen zelf. Twee onderwerpen stonden 

op de agenda: de realisatie van een out-

letstore en de plaatsing van windmolens. 

De leerlingen vormden fracties. Beide 

onderwerpen werden in een fractieverga-

deringen besproken, waarna de leer-

lingen vol het debat aangingen met de 

andere fracties. Meermaals werden hilari-

sche voorstellen en argumenten naar vo-

ren gebracht. Men kan in ieder geval niet 

ontkennen dat de leerlingen creatief wa-

ren! 

Inspiratie 

Hoewel de gekozen onderwerpen voor de 

raadsvoorstellen geen officiële SGP-

standpunten waren, lijkt het schooldebat 

onze nieuwe burgemeester geïnspireerd 

te hebben voor wat betreft haar toe-

komstvisie over de gemeente. Ze meldde 

in een interview met het Reformatorisch 

Dagblad namelijk meer slechtweervoor-

zieningen voor het toerisme te willen rea-

liseren. Ook ziet ze kansen op het vlak van 

de opwekking van duurzame energie. 

Misschien is het ter inspiratie voor de 

‘grote-mensen-politiek’ goed vaker een 

schooldebat te organiseren? 

Scholen in debat (SGP-jongeren) 

Donderdag 11 juli was het weer zover: het jaarlijkse schooldebat.  

’s Morgens stonden groep 7 en 8 van de christelijke scholen uit Middel-

harnis en Herkingen op de stoep om eens de sfeer van politiek te proe-

ven. In de middag waren de leerlingen van de christelijke school van 

Ouddorp aan de beurt om hun zegje te doen in een heus debat. 

Door Matthias Stout 

Wil jij je ook laten inspireren door de SGP-jongeren?  

Ga dan naar onze website: www.sgpgo.nl! 

http://www.sgpgo.nl
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De Toren van Goedereede is 39,5 meter hoog en is gebouwd tussen 1467 en 1512. Van 1552 tot 1912 

deed deze toren dienst als lichtbaken voor de scheepvaart. In het begin maakte men licht door middel 

van een open kolenvuur. 

Op 26 februari 1834 werd op 45 meter hoogte een lichthuis en een optiek geplaatst. Het optiek is in 

1879 vervangen. In 1908 werd de toren voorzien van een draaiend optiek met een pharolinegloeilicht 

en een lichtsterkte van 180.000 candela. In 1912 werd de vuurtoren gedoofd, omdat de Vuurtoren 

Westhoofd (Ouddorp) in gebruik werd genomen. Tot 1924 heeft er i.p.v. het grote licht een geleide-

licht op de toren gestaan. In 2013 is een vrijwel identiek licht aan de zuid-oostzijde van de toren ge-

plaatst en werd een expositie over vuurtorens op de eerste zolder ingericht. 

Monumentendag op 

Goeree-Overflakkee  

2013 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichthuis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Candela_%28eenheid%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren_Westhoofd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren_Westhoofd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouddorp
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Alle afdelingen, van burgerzaken, maat-

schappelijke ondersteuning, bouwzaken, 

handhaving, tot buitendienst, het zwem-

bad en het Sportteam, hadden de deuren 

van hun kantoren opengezet om burgers 

informatie te verstrekken. Ook de politie, 

brandweer, DCMR en verschillende zorg-

aanbieders waren present.  Zes van de 

acht  politieke partijen waren aanwezig 

op de politieke markt. Uiteraard was ook 

de SGP van de partij. Gesprekken werden 

gevoerd met inwoners en ambtenaren. 

Daarnaast kwam in de gesprekken ook 

het coalitieakkoord aan bod en is uitge-

legd waarom bepaalde zaken op een an-

dere manier worden gedaan dan men 

verwacht.   

 

 

Ook actuele thema’s kwamen aan bod. 

Burgers gaven duidelijk hun mening over 

het plaatsen van windmolens, de partici-

patiewet, de wet op de Jeugdzorg, en de 

AWBZ-taken die door de gemeenten 

moet worden uitgevoerd. Dan merk je dat 

nog niet bij alle inwoners is doorgedron-

gen wat voor impact dit gaat krijgen voor 

onze burgers. Toch merk je dat politiek 

niet zo sterk leeft.  

 

Om nog meer bekendheid te geven aan 

het werk van de gemeenteraad en de di-

verse politieke partijen is het goed om 

juist nog meer naar buiten te treden en 

met burgers in gesprek te gaan. Voor een 

volgende keer reserveren we graag een 

plaats in de hal of voor het gemeentehuis. 

 

Pieter Breederveld 

Raadslid 

pbreederveld@sgpgo.nl  

Politieke markt in het gemeentehuis 

Op zaterdag 14 september jl. was het weer Open Monumentendag. Een 

mooie gelegenheid om ook de inwoners van Goeree-Overflakkee kennis 

te laten maken met de gemeente. Het College van Burgemeester & Wet-

houders stelde daarom het gemeentehuis open voor haar inwoners. Een 

mooie gelegenheid om ook kennis te maken met de politieke vertegen-

woordigers. Een impressie van de politieke markt...  

Eens een Rijksmonument, 

altijd een Rijksmonument? 
 

Zaterdag 14 en zondag 15 september wa-

ren het weer de Open Monumentenda-

gen. Elk jaar vind ik het weer een hoogte-

punt als met behulp van duizenden vrijwil-

ligers monumentale gebouwen hun deu-

ren openen om geïnteresseerden binnen 

rond te laten kijken. Alleen jammer dat de 

zondag ermee gemoeid is. Op deze dag 

zouden alleen de kerken open moeten 

zijn.  

 

Ook op Goeree-Overflakkee waren er tien-

tallen monumenten open. Een van de 

oudste en meest indrukwekkende is toch 

wel de uit de Middeleeuwen daterende 

toren van Goedereede. In 1967 is deze 

toren aangewezen als Rijksmonument. 

Een Rijksmonument is een object van al-

gemeen belang vanwege de cultuurhisto-

rische waarde. Je zou zeggen dat de be-

scherming van een bouwwerk na aanwij-

zing tot Rijksmonument optimaal gewaar-

borgd is.  

 

Wie schetst mijn verbazing als de media in 

februari van dit jaar naar buiten brengen 

dat de Rijksgebouwendienst enkele tien-

tallen monumenten in de verkoop doet. 

Ook de toren van Goedereede hoort hier-

bij. De gemeente Goeree-Overflakkee 

(met een tekort van 12 miljoen euro) 

komt als eerste koper aan bod. Nu zal het 

verkoopbedrag misschien symbolisch zijn, 

maar wat te denken van onderhoud en 

restauratie dat ook bij de verkoop inbe-

grepen is? Is dit af te wentelen op een 

gemeente, als het gaat om een bouwwerk 

van algemeen belang? Om maar niet te 

denken over wat er van de toren zal wor-

den als hij aan de ‘markt’ zal worden aan-

geboden. Daarom een dringende oproep 

aan het Rijk: koester je monumenten. Ze 

houden het beeld van het verleden juist 

levend. Bezuinig op andere onderdelen. Ik 

kan nog wel wat bezuinigingen beden-

ken… 

                                                      Gert Koese 

Geschiedenis 

Door Pieter Breederveld 
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In 1980 ben ik raadslid geworden in Dirks-

land. Dat was nog in een periode dat de 

burgemeester namens het college van 

B&W sprak en alleen de fractievoorzitters 

het woord voerden in de raad. Moet je nu 

eens mee aankomen… 

Wethouder 

In 1998 ben ik op 50-jarige leeftijd wet-

houder geworden. Daarbij is de “harde 

sector” steeds mijn aandachtsgebied ge-

weest. Dat varieerde de afgelopen jaren 

van Ruimtelijke Ordening (o.a. woning-

bouw) tot Milieu, Openbare werken, Ver-

keer en Economische Zaken. Als ik terug-

kijk op die jaren, dan zijn ze allereerst snel 

voorbij gegaan, maar de herinnering er-

aan is wel een positieve. Dat komt niet 

alleen door zaken die (door hulp van an-

deren) bereikt werden, maar ook door de 

goede sfeer waarin zowel in de gemeente-

raad als in de colleges van B&W (beide in 

verschillende samenstellingen) werd sa-

mengewerkt. Uiteraard waren er discus-

sies, maar de goede persoonlijke verhou-

dingen met burgemeesters, wethouders 

en raadsleden (van welke politieke kleur 

dan ook) zullen me altijd bijblijven. 

Herindeling 

Toen de gemeentelijke herindeling een 

onontkoombaar feit werd (ik ben er vanaf 

het begin een warm voorstander van ge-

weest) ben ik gaan nadenken over de 

vraag of ik mijn wethouderschap wilde 

voortzetten in de nieuwe gemeente, als 

deze gelegenheid zich zou voordoen.  

Ik was daar voor mezelf snel uit: ik zou 

graag mijn ervaring inzetten in de nieuwe 

gemeente, maar wilde ook wel ervaring 

opdoen in een gemeente die 40.000 inwo-

ners groter is dan de gemeente Dirksland. 

Na de verkiezingen kwam de SGP zelfs in 

de gelegenheid om met twee wethouders 

aan het college deel te nemen en kon ik 

aan de slag (blijven). Mijn portefeuille is 

nu Ruimte en Wonen, Milieu en Leefbaar-

heid. Het is een uitdaging dat er in crisis-

tijd gebouwd blijft worden, maar dan wel 

veel selectiever dan voorheen het geval 

was.  

Ervaringen 

Mijn ervaringen de eerste negen maanden 

zijn positief. Ik zie het als een uitdaging 

om in een grotere gemeente de afstand 

ten opzichte van de bevolking even kort te 

houden als die was. Ik hoop nog een aan-

tal jaren de gezondheid te mogen krijgen 

om mijn werk te doen. 

Van wethouder Koningswoud... 

Mij is gevraagd om iets te vertellen over mijzelf (doe ik niet graag) en 

over mijn politiek bezig zijn. Ik ben Piet Koningswoud, geboren in Dirks-

land (en nooit verder gekomen). Ik ben getrouwd met Janneke ten Hove. 

Onze vier dochters zijn bijna de deur uit (de jongste zal waarschijnlijk 

eind oktober verhuizen naar haar nieuwbouwwoning in de Nieuwe 

Gooye in Dirksland). 

Door Piet Koningswoud 

Piet Koningswoud 

                                                      Wethouder 

                    weth.koningswoud@sgpgo.nl 
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Partijvaria 

Op deze pagina’s vindt u diverse informatie 

van de SGP Kiesverenigingen, SGP Fractie en 

SGP jongeren op Goeree-Overflakkee. 

 

Woensdag 2 oktober, 19.30 uur 

Tijdrede 

Ds. K.J. Kapteijn (Middelharnis) 

verenigingsgebouw Eben-Haëzer 

Ouddorp 

 

Woensdag 2 oktober, 19.30 uur 

Tijdrede 

Ds. E. Bakker (Scherpenisse) 

Gereformeerde Gemeente 

Ooltgensplaat 

Woensdag 3 oktober, 19.30 uur 

Tijdrede 

Ds. Zweistra (Nederhemert) 

Gereformeerde Gemeente 

Dirksland 

 

Vrijdag 18 oktober, 19.30 uur 

Start nieuwe seizoen 

Organisatie: SGPJ Flakkee 

 

Donderdag 24 oktober, 19.30 uur 

Ledeninformatiebijeenkomst 

Organisatie: SGP fractie GO 

Gereformeerde Gemeente 

Dirksland 

 

Vrijdag 15 november 

Debatavond 

Organisatie: SGPJ Flakkee 

Op 18 oktober hopen we voor het eerst in het nieuwe seizoen bij el-
kaar te komen. Deelnemers van de masterclass, die het afgelopen 
jaar door het wetenschappelijk instituut van de SGP en door de SGP-
jongeren georganiseerd werd, hopen in gesprek te gaan over de 
stelling: “Het Nederlandse politieke bestel is dringend aan verbete-
ring toe”. Aan de hand van deze stelling werd er een essaywedstrijd 
gehouden, waarvan de winnaars binnenkort bekend gemaakt wor-
den.  
 
In november hopen dr. H. Klink en prof. dr. A.A.M. Kinneging in de-
bat te gaan over christendom en conservatisme. Dr. Klink is predi-
kant te Hoornaar en hoofdredacteur van het blad Ecclesia. Prof. 
Kinneging is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de universiteit te Lei-
den. Datum van dit debat is D.V. 15 november.  

Prinsjesdagbode 
Op vrijdag 13 september overhandigd SGP-fractievoorzitter Kees 

van Dam symbolisch de Prinsjesdagbode aan groep 7 en 8 van de 

Prins Johan Frisoschool in Herkingen. De Prinsjesdagbode werd 

ook dit jaar weer door de commissie Publiciteit van SGP Goeree-

Overflakkee beschikbaar gesteld aan alle basisscholen op het 

eiland. Diverse scholen maakten gebruik van deze educatieve 

uitgave verzorgd door het Reformatorisch Dagblad.  

POLITIEKE AGENDA 

Kijk op www.sgpjflakkee.nl 

voor meer informatie 
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UIT HET ARCHIEF 
 
 
 
 
 
Kiesvereniging ‘Baruch’ te Dirksland is opgericht op 12 
maart 1966 als voortzetting van drie kiesverenigingen. De 
naam Baruch wijst naar de Bijbelse persoon Baruch, vriend 
van Jeremia. Baruch betekent ‘gezegende’. 
 
Het archief van de kiesvereniging heeft de omvang van een 
boodschappenkrat. De inhoud is interessant. Zoals een ‘no-
tulenschrift KV Dld SGP 1962-1965’, nog voor het bestaan van 
‘Baruch’. Jaarverslagen in dichtvorm: De penningmeester sluit 
zijn kas / Met een saldo dat voordelig was / Tweehonderd 
acht en vijftig gulden / En dan nog veertien cent / Er zijn tijden 
dat mijn portemonnee / Wel minder inhoud kent. (1962) 

Baruch telt nu 216 leden. Het bestuur telt zes personen: Ad 
Anker, voorzitter, Henk van Rossum, secretaris, Aad Grooten-
boer, penningmeester, Arie Human, Bert Knops en Wim Ver-
burg. 

Nog een passage uit een notulenschrift: Jaarverg. v.d. K.V. 
der SGP te Dirksland, 1 febr. 1975, nam. 2.00 uur in het verg. 
lokaal der Ger.Gem. te Dld. Op deze zaterdagmiddag kwa-
men 28 (van de 125) leden bijeen onder leiding van voor-
zitter Mans. Ds. Blok sprak het slotwoord. Het verslag meldt: 
Het bestaansrecht van de SGP ligt in het vasthouden aan het 
hist. en normatief gezag van Gods Woord. We kunnen en mo-
gen en willen niet anders, riep de Ds. ons toe. 

Koninklijke onderscheiding 
Op zaterdag 13 april is de heer A. Klijn uit Ouddorp be-

noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wnd. burge-

meester van de gemeente Goeree-Overflakkee Corstiaan 

Kleijwegt reikte de Koninklijke Onderscheiding uit. De heer 

Klijn heeft zich langdurig vrijwillig en belangeloos ingezet 

voor de samenleving. Voor de voormalige fractie van de 

SGP in Goedereede was de heer Klijn jarenlang steunfrac-

tielid en gaf hij zijn inbreng op het gebied van de visserij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op 1 mei 1996 verscheen op initiatief van de SGP-jongeren 

in Goedereede voor het eerst een ledenblad voor de SGP in 

Goedereede. Nu bijna 30 uitgaven verder is besloten om dit 

blad niet meer te laten verschijnen maar te participeren in 

het nieuwe Ledenmagazine dat vanaf nu voor alle leden op 

Goeree-Overflakkee verschijnt.  

 

De redactie van SGP INFOBulletin heeft met veel plezier ja-

renlang de leden van informatie voorzien. We bedanken dan 

ook iedereen die in het verleden een bijdrage heeft geleverd. 

We hopen dat het nieuwe magazine ook in de behoefte 

voorziet om leden te informeren over het werk van de SGP. 

Vanzelfsprekend zal de kiesvereniging van Goedereede haar 

bijdrage hieraan blijven leveren. 

  

SGP INFORMATIEBULLETIN 

stopt na 17 jaar 

De SGP fractie vindt het van groot belang dat raadsleden goed 

geïnformeerd hun werk kunnen doen. Naast de stukken die de 

gemeente aanlevert en de diverse andere informatie die be-

schikbaar is wil de fractie graag in contact komen met leden 

die op bepaalde gebieden expertise hebben en hun kennis van-

uit het werkveld willen delen met de fractie.  

 

Het is de bedoeling om op een aantal gebieden expertgroepen 

te vormen die als klankbord kunnen fungeren voor de fractie. U 

kunt dan denken aan de WMO-problematiek, Onderwijs, Econo-

mie/werkgelegenheid, Duurzame energie, Verkeer en vervoer, 

Ruimte en wonen, Landbouw/visserij en financiën. Als u belang-

stelling heeft om uw kennis actief te delen verzoeken wij u con-

tact op te nemen met het secretariaat van de fractie,  

dhr. P.C. Grinwis (pcgrinwis@sgpgo.nl). 

Expertteams 

http://www.meertens.knaw.nl/nvb/verklaring/naam/Jeremia
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In artikel 61 van de Gemeentewet staat 

precies hoe de benoeming van een bur-

gemeester in zijn werk gaat. Het artikel 

begint met: "De burgemeester wordt bij 

koninklijk besluit op voordracht van Onze 

Minister benoemd voor de tijd van zes 

jaar." Voordat het zover was, was er ech-

ter al heel wat gebeurd.  

Eerst heeft de gemeenteraad, in overleg 

met de Commissaris van (toen nog) de 

Koningin, een profielschets vastgesteld. 

Daarin staat aan welke eisen de burge-

meester moet voldoen. Vervolgens heb-

ben 17 personen een 'sollicitatiebrief' 

gestuurd naar de Commissaris. De Com-

missaris heeft de gegevens van de kandi-

daten doorgegeven en tegelijk aangege-

ven welke kandidaten hij geschikt achtte. 

De zogenoemde vertrouwenscommissie, 

bestaande uit vertegenwoordigers van 

alle fracties en wethouder Koningswoud 

als adviseur, heeft daarna in 9 bijeenkom-

sten totaal 50 uur (!) gesproken over wie 

de nieuwe burgemeester zou moeten 

worden. 

 

Voordracht 

Wilt u graag de namen weten van de 17 

kandidaten? Helaas, alleen de Commissa-

ris van de Koning en de vertrouwenscom-

missie mogen die weten. Zelfs de raadsle-

den en wethouders die geen deel uit-

maakten van de vertrouwenscommissie 

weten niet wie gesolliciteerd hebben. 

Aan het eind van de 50 uur vergaderen, 

heeft de vertrouwenscommissie namelijk 

een zogenoemde aanbeveling opgesteld. 

In deze aanbeveling staan maar 2 namen 

van kandidaten. Op 4 juni heeft de ge-

meenteraad deze aanbeveling in een be-

sloten vergadering overgenomen en vast 

gesteld. Direct daarna is bekendgemaakt 

wie als nummer 1 op de voordracht is 

vermeld: mevrouw A. (Ada) Grootenboer-

Dubbelman. 

 

Wie is het? 

De naam Grootenboer klinkt Flakkees, 

maar toch is mevrouw Grootenboer geen 

Flakkeeënaar. Ze woont, samen met haar 

man en vijf kinderen, in het Brabantse 

Willemstad. Daar is ze namens het CDA 

bijna 10 jaar wethouder geweest in de 

gemeente Moerdijk. Omdat één van de 

kinderen net aan zijn examenjaar op de 

middelbare school is begonnen, verhuist 

het gezin waarschijnlijk pas in de zomer 

van 2014 naar ons eiland. 

In een interview heeft mevr. Grootenboer 

gezegd dat ze Goeree-Overflakkee een 

"prachtig eiland" vindt: "Water en zee 

trekt mij altijd. En het is dicht bij mijn 

huidige woonplaats. Ik houd van de rust, 

de ruimte en de mooie omgeving." Ze 

heeft zich in elk geval geen gemakkelijk 

doel gesteld: "Ik hoop deze functie te 

kunnen vervullen als het boegbeeld van 

iedere inwoner van de gemeente", zo zei 

ze in een interview. Ook wil ze Goeree-

Overflakkee ‘op de kaart zetten’ als de 

parel van Zuid-Holland (en niet van 

Zeeland…). 

Bij het lezen van de kop dacht u wellicht: "Hè, we hebben toch al sinds 

1 januari een burgemeester?" Dat klopt: sinds die datum was meneer 

Kleijwegt onze burgemeester. Echter: hij was slechts waarnemend bur-

gemeester. Hij nam het burgemeestersambt waar, totdat we een echte 

eigen burgemeester zouden hebben. En dat is pas sinds 3 september 

het geval. 

Door Hendrik Herweijer 

   

     Burgemeester A. Grootenboer-Dubbelman ondertekent akte 
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Beëdiging 

Nadat de minister van Binnenlandse Za-

ken mevr. Grootenboer bij de Koning had 

voorgedragen als burgemeester van onze 

gemeente en de Koning deze voordracht 

had ondertekend, hadden we toch nog 

geen eigen burgemeester. "Alvorens zijn 

ambt te aanvaarden, legt de burgemees-

ter in handen van de commissaris van de 

Koning de (…) eed af", zo staat er name-

lijk in artikel 65 van de Gemeentewet. 

Dat gebeurde tijdens een bijzondere 

raadsvergadering op 3 september. Com-

missaris van de Koning J. Franssen las de 

tekst van de eed voor. Mevr. Grooten-

boer antwoordde daarop met de altijd 

weer plechtige en indrukwekkende woor-

den: "Zo waarlijk helpe mij God Almach-

tig!" 

 

Wensen 

Na de beëdiging werd de kersverse bur-

gemeester toegesproken door de Com-

missaris van de Koning, wethouder Tolle-

naar, burgemeester mevr. Bouvy-Koene 

van de gemeente Bernisse en burgemees-

ter Klijs van de gemeente Moerdijk. Ook 

onze fractievoorzitter Van Dam sprak 

haar toe. Hij zei dat de burgemeester op 

zoek moet naar verbinding, zowel binnen 

het gemeentehuis als daarbuiten. Ook zei 

hij dat een burgemeester in deze financi-

eel moeilijke tijd geen 'kat-uit-de-boom-

kijker' moet zijn, maar een verstandig en 

moedig bestuurder die (soms pijnlijke) 

keuzes durft te maken. Hij gaf ook een 

'waarschuwing' mee: "Er ligt de uitdaging 

om als overkanter de Flakkeeënaars te 

leren kennen, in al hun verscheiden-

heid…" 

Van Dam eindigde zijn toespraak met een 

wens: "Van harte alle goeds en Gods ze-

gen in je persoonlijk leven en bij het uit-

voeren van je werkzaamheden toege-

wenst." Dat is het belangrijkste! 

 
 

 

Hendrik Herweijer 

Steunfractielid 

hherweijer@sgpgo.nl 

 
 

 

 

HET BURGEMEESTERSAMBT  

Als aan een willekeurige inwoner wordt gevraagd wie de baas van de ge-

meente is, is de kans groot dat het antwoord luidt: "De burgemeester!" 

Daaruit blijkt dat de burgemeester veelal de bekendste gemeentelijke be-

stuurder is. Dat is ook niet verwonderlijk, want de burgemeester heeft tot 

taak de gemeente te vertegenwoordigen. Daarom ziet u regelmatig een 

foto van een 'lintjesknippende', speechende of handenschuddende burge-

meester in de krant staan. 

De burgemeester doet echter veel meer. Zij is ook belast met de handhaving 

van de openbare orde en veiligheid. In dat verband moet zij bijvoorbeeld toe-

zicht houden op openbare bijeenkomsten en horecagelegenheden. Maar zij 

is ook bevoegd om een huisverbod te geven in gevallen van huiselijk geweld, 

een woning te sluiten als er drugs worden verkocht of een noodbevel uit te 

vaardigen als er “ernstige wanordelijkheden” zijn. 

De burgemeester is verder ook voorzitter van het college van burgemeester 

en wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente. In die hoedanigheid 

stemt zij mee over een grote hoeveelheid besluiten – te veel om op te noe-

men. 

Tot slot is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad. In die hoedanig-

heid heeft zij onder meer de taak om de raadsvergaderingen in goede orde 

te laten verlopen. Met 29 raadsleden is dat natuurlijk niet altijd even makke-

lijk… Anders dan bij het college, heeft zij in de gemeenteraad geen stem-

recht.  

Een burgemeester heeft dus veel verschillende taken. En tóch is de burge-

meester niet de ‘baas’ van de gemeente. Het hoogste orgaan van de ge-

meente is namelijk de gemeenteraad. De burgemeester is dan ook “aan de 

raad verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur”, zoals 

artikel 180 van de Gemeentewet dat zegt. 
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Waarom een GKV? 

Op Goeree-Overflakkee is ervoor gekozen 

om de Plaatselijke Kiesverenigingen 

(PKV’s) te laten bestaan. Maar als er één 

gemeente gevormd moet worden, moet 

er wel één orgaan zijn dat de kandidaat-

stelling voor de gemeenteraadsverkiezin-

gen coördineert en regelt. Een GKV is dan 

noodzakelijk. Bij de GKV-structuur moet 

vermeld worden dat dit een hulpstructuur 

is. De feitelijke zeggenschap ligt bij de 

besturen van de PKV’s. De GKV coördi-

neert en faciliteert slechts, de besluiten 

worden door de afgevaardigden van de 

PKV’s genomen in de ledenvergadering 

van de GKV. 

 

Ledenvergaderingen van de GKV 

De bestuur van de GKV is verplicht om in 

de eerste maanden van het nieuwe jaar 

een ledenvergadering te beleggen. Indien 

gewenst zal ook in het najaar een verga-

dering gehouden worden. Voor deze le-

denvergaderingen worden de afgevaar-

digden via de PKV’s uitgenodigd. Alle ove-

rige leden van de PKV’s zijn ook van harte 

welkom. Zij hebben alleen geen stem-

recht bij eventuele besluitvorming. De 

eerstvolgende ledenvergadering zal ge-

houden worden op D.V. donderdag 24 

oktober, voorafgaand aan de leden-

bijeenkomst die de fractie organiseert.  

 

Hieronder de structuur van de SGP op 

Goeree-Overflakkee in een organogram 

uitgelegd: 

 

Van de bestuurstafel... 

Gemeentelijke Kiesvereniging (GKV) SGP Goeree-Overflakkee is een 

nieuwe eend in de SGP-bijt. Het oprichten van deze kiesvereniging was 

noodzakelijk omdat een gemeentelijke herindeling ophanden was. Om-

dat nog niet iedereen de plaats en de rol van de GKV kent willen we hier 

graag aandacht aan schenken.  

Door Sjaak Grootenboer 

Samenstelling bestuur GKV 
 

Voorzitter: 

Prof. dr. M.A. van Hoepen RA  

(PKV Middelharnis/Sommelsdijk) 
 

Secretaris: 

S.J.J. Grootenboer   

(PKV Goedereede) 
 

Penningmeester: 

M.J. de Jonge  

(PKV Middelharnis/Sommelsdijk) 
 

Plv. voorzitter  

Ir. K.J. Nipius 

(PKV Oostflakkee) 
 

Bestuursleden: 

P.D. Knöps     

(PKV Nieuwe-Tonge) 

H.J. van Rossum  

(PKV Dirksland) 

K. Soeteman     

(PKV Goedereede) 
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Voor de gemeenteraadsverkiezingen stond ik op de zevende 

plaats van de SGP-kieslijst. Ik wilde  graag weer participeren in 

het raads- en fractiewerk, maar ik was er zelf nog niet zo zeker 

van of de SGP nog wel zeven raadszetels toebedeeld zou krij-

gen. Op de late avond van de verkiezingsdag, in november 

2012, was de verbazing dan ook groot dat de SGP niet zeven, 

maar zelfs negen zetels mocht behalen. Onze fractie denkt met 

dankbaarheid terug aan die bijzondere uitslag. Dit hadden we 

niet durven verwachten. 

 

Raadswerk 

Nu het echte raadswerk alweer bijna driekwart jaar op volle 

toeren draait, zetten we ons in om gestalte te geven aan ons 

verkiezingsprogramma en het overeengekomen coalitieak-

koord. Alhoewel het onderwerp ‘Financiën’ geen onderdeel is 

van één van mijn portefeuilles, is dit toch één van de belangrij-

kere onderwerpen van deze raadsperiode. Begin van dit jaar 

dachten we te beginnen met een tekort van € 5 miljoen, maar 

dat is ondertussen opgelopen tot € 12 miljoen. Ga er maar aan 

staan om dat gat te dichten… 

 

Kerntaken 

U begrijpt dat deze bezuinigingstaakstelling zijn weerslag heeft 

op álle beleidsterreinen. Zo ook op de taakgebieden waar ik me, 

samen met anderen, op mag richten: Economie, Onderwijs, 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Welzijn en Cultuur. 

Belangrijk is om bij dit alles af te vragen: wat is wettelijk ver-

plicht? Wat behoort tot de kerntaken van de gemeente? En 

waar hoeft de gemeente zich eigenlijk niet zo nodig (financieel) 

mee te  bemoeien? En wat valt eigenlijk onder onze eigen bur-

gerlijke verantwoordelijkheid en waar moet de gemeente een 

handje helpen? 

Zorg voor de zwakkeren in onze samenleving staat bij ons hoog 

in het vaandel. We willen graag met liefde omzien naar onze 

ouderen. We willen ook zorg en tijd besteden aan de jongeren 

(met en zonder problemen). 

Denkwerk 

Daartegenover staat dat er best te bezuinigen valt op uitgaven 

aan cultuur en sport. Natuurlijk, we spreken niet tegen dat ook 

deze zaken met leefbaarheid te maken hebben. Maar is het nu 

echt zo dat de gemeente hierin eigen voorkeuren moet aange-

ven en die financieel moet ondersteunen? Of mogen we ook 

stellen dat een ieder, die zelf kiest voor bepaalde hobby’s, dat 

ook zelf moet bekostigen? U snapt wel, dat al deze afwegingen 

behoorlijk wat denkwerk van ons vragen. In de fractie proberen 

we de belangen eerlijk en evenwichtig af te wegen, met het oog 

op het dienen van het algemeen belang. 

De inzet is om open en transparant politiek te bedrijven met de 

Bijbel als ons kompas. Per slot van rekening is dat de enige, be-

trouwbare gids in de praktijk en politiek van alledag. 

Erik Ju 

Raadslid 

hcju@sgpgo.nl 

Even voorstellen: fractielid Erik Ju 

Mijn naam is Erik Ju en ik ben geboren in Herkingen. 

Samen met mijn vrouw Margriet heb ik daar eerst een 

paar jaar gewoond en nu wonen we alweer zes jaar in 

Dirksland. Sinds maart 2006 ben ik raadslid voor de 

SGP: twee opeenvolgende perioden van respectieve-

lijk 4 en 3 jaren.  Toen stond de gemeentelijke herin-

deling voor de deur.  
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U, en misschien jij ook wel, wilt immers 

best weten of u komend jaar en de jaren 

erna bijvoorbeeld meer belasting voor uw 

huis moet betalen, of uw uitkering omlaag 

gaat, of de speelvoorziening voor de jon-

ge kinderen blijft bestaan, of het plant-

soentje in de buurt van uw of jouw huis 

eindelijk eens een onderhoudsbeurt krijgt 

en of het dorpshuis open blijft. 

Al deze dingen en nog veel meer worden 

geregeld in de begroting. Best belangrijk 

dus om er iets van te weten. 

 

Eigenlijk wel een beetje sombere voor-

beelden in de zinnen hierboven. Toch zijn 

het wel vragen waarop het college en de 

gemeenteraad dit najaar antwoord moe-

ten geven, en op nog veel vragen meer. U 

weet het vast: ook onze gemeente moet 

bezuinigen, en flink ook. Er zijn verschil-

lende vragen: ‘Hoe komt dat en hoe gaat 

het college en de gemeenteraad dat 

doen, en: kunt u, kun jij daar nog invloed 

op uitoefenen?’ Op deze vragen willen we 

hier proberen antwoord te geven. Eerst 

gaan we in op de begroting zelf, dan op 

de oorzaken van de bezuinigingen en ten-

slotte op de vraag waarop bezuinigd kan 

en/of moet worden. 

 

De begroting 

Elke gemeente moet elk jaar een begro-

ting en een meerjarenbegroting vaststel-

len, zo zegt de Gemeentewet. De meerja-

renbegroting betreft de drie jaar na het 

begrotingsjaar, nu dus de jaren 2015 tot 

en met 2017. De begroting mag een te-

kort (en natuurlijk een overschot) verto-

nen, maar de meerjarenbegroting moet 

sluitend zijn, dus geen tekort laten zien. 

Het provinciebestuur heeft de opdracht 

daar nauwkeurig toezicht op te houden. 

De samenstelling van de begroting is aan 

regels gebonden, maar binnen die regels 

heeft elke gemeente enige vrijheid. 

Hoe komt zo’n begroting nu tot stand? 

Het college, natuurlijk met hulp van de 

ambtelijke staf, stelt in het voorjaar de 

zogenaamde Kadernota vast en biedt die 

aan de gemeenteraad aan. In de Kaderno-

ta staan de uitgangspunten voor de op te 

stellen (meerjaren)begroting. 

De eerste Kadernota van de nieuwe ge-

meente stond in het teken van een zorge-

lijke financiële situatie. Op een begroting 

van ca. € 106 miljoen (2013) bleek er een 

tekort te zijn van ca. € 12 miljoen!  En de 

gemeente heeft daarbij een vreemd ver-

mogen (geleend geld) van € 83 miljoen, 

waar tegenover staat dat er € 45,6 mil-

joen aan bestemmingsreserves (geld be-

stemd om te worden uitgegeven) zijn en 

een algemene reserve van € 14,6 miljoen. 

Er moest dus snel en voortvarend worden 

gehandeld, beter gezegd: bezuinigd! 

 

De oorzaken van de tekorten 

Over de oorzaken van die enorme tekor-

ten kun je uren praten, maar kort gezegd 

zijn het er eigenlijk drie. In volgorde van 

belangrijkheid: de nieuwe gemeente 

“erfde” de tekorten van de vorige ge-

meenten. Die bleken, toen ze enigszins 

duidelijk werden, flink groter dan ver-

wacht. Alle gemeenterekeningen over het 

jaar 2012 lieten een tekort zien, die van 

Goedereede het minst, die van Middel-

harnis het meest. Ook de tekorten van 

Bent u en ben jij ook benieuwd naar wat er in de begroting van de 

nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee staat? Het zou best eens kun-

nen dat de meeste lezers die vraag met “nee” of “nou, niet echt” be-

antwoorden. Toch is de inhoud van die begroting voor alle inwoners 

best van belang.  

De begroting 2014 

Door Gert Slootweg 

 Ook Goeree-Overflakkee moet bezuinigen 
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het Binnenhof kreeg de nieuwe gemeente 

mee. De tweede is de gemeentelijke her-

indeling zelf. De huisvesting, de ambtelij-

ke organisatie en ook de automatisering 

(computers e.d.) kost(t)en veel geld. 

De derde zijn de flinke bezuinigingen die 

het Rijk elke gemeente, dus ook de onze, 

oplegt.  

   

Bezuinigen: wat en hoe 

Er moet dus bezuinigd worden. In de Ka-

dernota heeft het college, samen met de 

ambtelijke staf, een overzichtelijke me-

thode voorgesteld. De noodzakelijke be-

zuinigingen kunnen bereikt worden via 

drie “sporen”.  

Het eerste spoor is direct in werking ge-

steld. Daarbij gaat het om boekhoudkun-

dige aanpassingen en bezuinigingen in de 

bedrijfsvoering, zogenaamde “quick 

wins”. De tweede gaat over de uitvoering 

van taken die het Rijk aan de gemeente 

heeft opgedragen. Daarvoor krijgt de ge-

meente ook geld van het Rijk, maar in een 

aantal gevallen, met name als het gaat 

om sociale voorzieningen of subsidies, 

hebben de vorige gemeenten daar zelf 

geld bijgelegd. De vraag was (en is) of, en 

zo ja in welke gevallen, de huidige ge-

meente dat wil blijven doen. De gemeen-

teraad heeft toen uitgesproken dat in elk 

geval de mensen die het geld echt nodig 

hebben, dat ook moeten krijgen. 

Het derde spoor gaat over de zogenaam-

de autonome taken: zaken die de ge-

meente uit eigen wil op zich genomen 

heeft en uitvoert. Dan gaat het bijvoor-

beeld over subsidies en onderhoud. 

 

Waarop kan er nu het best bezuinigd wor-

den? Voor het beantwoorden van die 

vraag staat de gemeenteraad dit najaar. 

Ook de fractie van de SGP. Dat bezuinigen 

moet, is duidelijk, maar waarop en hoe 

dan? Afgesproken is dat geen beleidster-

rein buiten de discussie daarover blijven 

mag. Hoe dan ook: dan gaat het ons allen, 

ook u en jou aan. En dan is het belangrijk 

uw en jouw mening te laten horen. Over 

hoe dat kan leest u op de achterzijde! 

 

   Gert Slootweg 

Raadslid 

gslootweg@sgpgo.nl 

 
 

 

 

DE BEGROTING     

 

De gemeentebegroting is een basisinstrument voor de beleidmakers in 

een gemeente. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld op 

voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Deze begro-

ting bevat een raming van baten (opbrengsten) en lasten (kosten) voor 

een komend begrotingsjaar. Deze ramingen zijn gespecificeerd naar de 

verschillende beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, veiligheid, on-

derwijs enz. 

Het is de bedoeling, dat de begroting sluitend is. Tekorten zullen moeten 

worden weggewerkt door bezuinigingen. De gemeentebegroting moet 

zodanig worden ingericht, dat het mogelijk wordt om de effectiviteit van 

het beleid te beoordelen. Dat zal pas kunnen als de doelstellingen van het 

beleid meetbaar zijn geformuleerd. 

 

Ca. 20% van de inkomsten van de gemeente Goeree-Overflakkee is 

afkomstig uit bovenvermelde belastingsoorten. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_%28bestuur%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Begroting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenteraad
http://nl.wikipedia.org/wiki/College_van_burgemeester_en_wethouders
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beleidsterrein&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtelijke_ordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs
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 Onderhoud en reparatie 

 APK 

 Airco service 

 Schade reparaties 

 Brommobielen dealer Ligier 
 

 

Voor vragen of afspraken: 
Tel. 0187-682311 

Mail: info@garagegrinwis.nl 
Dorpsweg 43, Ouddorp 
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COLUMN     

Brandhaard Syrië 
“En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet 

verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.”. 

Deze woorden sprak de Heere Jezus eens in Mattheus 24. Wie moet hier niet aan 

denken bij het openslaan van de kranten? De verwikkelingen rond Syrië lijkt het 

andere nieuws naar de achtergrond te verdringen. Over een brandhaard gespro-

ken… 

 

Al enkele jaren is de strijd van de opstandelingen tegen het Syrische leger en het 

regime van Assad aan de gang. Het enige wat deze burgeroorlog tot nu toe heeft 

opgeleverd, zijn duizenden doden en een veelvoud aan gewonden. De foto’s en de 

media tonen de verschrikkingen. Halve steden liggen in puin en mensen zijn van huis 

en haard verdreven. Al twee miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht. De internationa-

le gemeenschap spreekt er schande van. Maar verder dan praten komt het niet. 

 

Vorige week leek er een doorbraak te komen. Na het ontzettende nieuws van de 

gifgasaanval sprak president Obama van de VS ferme woorden. De president zei aan-

wijzingen te hebben dat het regime van Assad achter de aanval zat. Een grondoorlog 

zou er niet komen, maar er zou wel militair worden ingegrepen. De dagen daarna 

leek dit niet meer zo zeker. Obama wilde het eerst aan het Congres voorleggen en 

ook een VN-rapport zou worden afgewacht. Inmiddels lijkt er weer meer ruimte te 

zijn gekomen voor diplomatieke interventie. Rusland, dat tegen militair optreden is, 

deed het voorstel om de chemische wapens van Syrië onder internationaal toezicht 

te plaatsen, een voorstel dat door Obama als ‘een mogelijke doorbraak’ werd om-

armd. Hoe het ook zij: tot op heden krijgt het regime in Syrië de vrije teugel om door 

te gaan met de ontwrichting van het land. Een oplossing is nog niet in zicht. 

 

Zou militair ingrijpen dan wel een oplossing bieden? Wat zou er van Syrië worden als 

het regime van Assad ten val wordt gebracht en de opstandelingen het voor het zeg-

gen zouden krijgen? Hoe zal het dan de christenen in dat land vergaan? Vragen die 

het bijna onmogelijk maken een standpunt in deze in te nemen. Dat neemt ander-

zijds niet weg dat de wereld niet werkeloos mag toekijken bij het zien van zoveel 

gruwelijkheden.  Dit dilemma ziet de SGP-fractie in de Tweede Kamer ook. Niet in-

grijpen is vergaand, maar als er wordt ingegrepen, dan graag wel met zoveel moge-

lijk draagvlak en in VN-verband. 

 

Laten we weer even teruggaan naar Mattheus 24. Oorlogen en geruchten van oorlo-

gen, ze werden voorspeld. Allemaal tekenen van de eindtijd. Wie hoort in Syrië de 

naderende voetstap van Christus, Die ten oordeel komt op de wolken van de hemel? 

Deze dingen moeten geschieden, sprak de Heere Jezus. Deze woorden ontslaan de 

wereldleiders niet van hun verantwoordelijkheid. Wegkijken van het leed van ande-

ren past niet. Toch zullen oorlogen nooit van het wereldtoneel verdwijnen. Om de 

eenvoudige reden dat Christus het heeft voorzegd. Alles wijst heen naar het grote 

eindgericht. En als Hij komt, zal Hij dan geloof vinden op de aarde? 

              Gert Koese 

@keesvdstaaij 

Mislukken overleg van kabinet met 

D66 en GroenLinks zou wel eens 

gunstig kunnen uitpakken voor de 

gezinsportemonnee. 

 

@elbertdijkgraaf 

EU geeft teveel uit, vraagt 

500.000.000 extra van NL. SGP 

amendement: blokkeer pinpas 

Dijsselbloem 

 

@BisschopRoelof 

Van de PvdA mag iedere Nederlan-

der een auto. Als je er maar niet in 

rijdt. #brandstoftax 

 

@PeterGrinwis 

Plasterk stelt voor dat men in het 

buitenland niet meer rood stemt! 

#roodpotlood. Mag ook Oranje! 

 

@erikju1982 

Inspreker namens GroenLinks GO 

wil schaliegasvrije gemeente. Om 

dat te bereiken, moeten we scha-

liegas toch eerst weghalen/

winnen? 

 

@damsteneweg 

Complimenten voor de PvdA frac-

tie, ondanks bezwaren toch verant-

woordelijkheid nemen voor te stel-

len kaders #kadernota 

 

@AdaGrootenboer 

Wat een warm welkom op het ei-

land!! Mooie avond in het Rondeel. 

Dank daarvoor! 

@elbertdijkgraaf 

Volgens Kieskompas zijn SGP'ers 

minst angstig. Niet zo vreemd als je 

vast fundament hebt.  

https://twitter.com/search?q=%23brandstoftax&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23roodpotlood&src=hash
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Leden zijn voor een politieke partij onmisbaar. Zij zijn de 
basis onder ons werk. Ze geven de SGP gezicht. Ze helpen 
mee om het werk van de SGP vorm te geven. 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. En bent u al lid, kijk dan 
eens in uw omgeving, familie en kennissenkring en stimu-
leer het lidmaatschap. Zo kan iedereen bijdragen aan een 
helder Bijbels geluid. Nederland heeft daar meer dan ooit 
behoefte aan. 

      De SGP staat er voor. Gaat u erachter staan? 

Aanmelden kan via www.sgpgo.nl/leden 

aannemingsbedrijf 

Van der Linde 
 

Marijkeweg 1 - 3253 BN Ouddorp 

Telefoon: 0187-682882 

 

Ook gespecialiseerd in Haarden,  

Kachels en Schouwen 



 

Ledenmagazine SGP Goeree-Overflakkee  29 

“Eenieder wordt geacht de wet te ken-

nen”, zo luidt een bekend juridisch uit-

gangspunt. In de praktijk komt daar wei-

nig van terecht, alleen al omdat er hon-

derden wetten met duizenden artikelen 

zijn. “Iedere SGP’er wordt geacht het 

Program van beginselen te kennen” 

moet echter haalbaar zijn. In het begin-

selprogramma staan namelijk maar 32 

artikelen.  Toch is het beginselprogram-

ma bij veel SGP’ers onbekend. 

Daarom behandelen we in elk 

nummer van dit blad één arti-

kel uit het beginselprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginsel 

Al sinds haar oprichting heeft de SGP een 

‘Program van beginselen’. Van Dale ver-

meldt als synoniemen van het woord be-

ginsel ‘principe’ en ‘overtuiging’. In het 

beginselprogramma staan dus de belang-

rijkste uitgangspunten van de SGP. Arti-

kel 1 maakt gelijk duidelijk wat bij de re-

gering van ons land en volk centraal moet 

staan: ‘de in de Heilige Schrift geopen-

baarde ordening Gods’. Nee, het gaat niet 

om de ideeën en denkbeelden van wispel-

turige, veranderlijke mensen. Het gaat om 

de ordening die de Heere in de Bijbel ge-

openbaard heeft. Dat is een betrouwbaar, 

onveranderlijk ijkpunt. 

Oorsprong van macht 

De Bijbel leert dat God de oorsprong is 

van het overheidsgezag: “Er is geen 

macht dan van God” (Rom. 13:1) Let wel: 

dit schreef Paulus terwijl er een heidense 

keizer regeerde!  

 

Desondanks beleed hij dat alle macht van 

God afkomstig is. Ook een seculiere over-

heid moeten wij dus gehoorzamen, tenzij 

we daarmee Gods geboden overtreden. 

In het besef dat de Heere, door alles 

heen, regeert! 

 

Gods geboden 

De 'ordening Gods' ziet ook op de normen 

die de Heere in de Bijbel gegeven heeft en 

waarvan de kern is neergelegd in de Tien 

Geboden. De overheid moet het kwade 

straffen en het goede belonen. Hoewel de 

overheid een andere plaats en taak heeft 

dan de kerk, dient Gods Woord en de 

daarin neergelegde 'ordening Gods' zeker 

ook voor de overheid leidend te zijn. 

 

Gebed 

De van God gegeven regeringsmacht 

wordt niet uitgeoefend door zondeloze 

engelen, maar door zondige mensen. Dat 

geldt óók voor SGP-bestuurders. Daarom 

hebben zij allen de leiding van God en de 

verzoening door het bloed van Christus 

nodig. Bidt u daar om? "Opdat wij een 

gerust en stil leven leiden mogen in alle 

godzaligheid en eerbaarheid." 

 (1 Tim. 2:1-2) 

Beginselprogramma  

Artikel 1 

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) streeft naar een regering van 

ons volk geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaar-

de ordening Gods en staat mitsdien voor de handhaving van het onver-

korte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

Door Hendrik Herweijer 
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INHOUD OP HOOFDLIJNEN     

 

Samen voor een sterk eiland 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE VIA DIGITALE MEDIA     

            Onze informatie items 
De SGP op Goeree-Overflakkee vindt het van groot belang 

dat leden en kiezers geïnformeerd blijven over het werk 

van de SGP op Goeree-Overflakkee. Dit Ledenblad is daar 

een voorbeeld van. We streven er naar om door middel van 

publicaties de inwoners van ons eiland goed te informeren.  

 

Website en Nieuwsbrief 

Daarnaast is de SGP Goeree-

Overflakkee actief met diverse digita-

le middelen. De belangrijkste daarvan 

is onze website:  www.sgpgo.nl. Daar 

kunt u zich tevens inschrijven voor 

onze digitale Nieuwsbrief die elke 

maand in uw mailbox verschijnt. In-

middels sturen wij de informatie naar 

ca. 700 mailadressen.  

Sociale media 

Daarnaast zijn we te vinden op 

Twitter en Facebook. 

Twitter: @SGP_GO 

Facebook: www.facebook.com/

SGPGoereeOverflakkee 

 

Ledenmagazine 

Graag ontvangen we uw mening over de inhoud en opzet 

van dit ledenmagazine. Welke informatie wilt u graag op de-

ze manier ontvangen? Welke rubrieken vindt u waardevol? 

Wat mist u nog? U kunt deze gegevens doorgeven aan het 

secretariaat van de redactie:  

M. van der Boom, Oudelandsedijk 21, 3245 LG Sommelsdijk 

Telefoon: (0187) 48 40 82  

secretariaat-ledenmagazine@sgpgo.nl 
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UITNODIGING 
De Fractie van de SGP op Goeree-Overflakkee nodigt u van harte uit op de 

ledeninformatiebijeenkomst van D.V. donderdag 24 oktober 2013, 

in de Ger. Gem. te Dirksland, aanvang 19.30 uur. 

 

In deze bijeenkomst zal de fractie een terugblik geven over het werk van de afgelopen 

periode en wordt er informatie gegeven over diverse actuele onderwerpen waaronder 

de gemeentefinanciën. Vooraf zal er een kort huishoudelijk deel van de GKV zijn. 

 

Er zal voldoende gelegenheid zijn om met de fractie van gedachten te wisselen over wat 

u bezig houdt in uw buurt, wijk of woonplaats. Wij hopen op uw aller komst! 


