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REDACTIONEEL    

Keuze en participatie 
In de troonrede van 17 september 2013 werd gesteld dat de klassieke verzor-

gingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van 

iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn 

of haar leven en omgeving. In november 2013 werd 'participatiesamenleving' op 

het congres van het Genootschap Onze Taal zelfs verkozen tot woord van het 

jaar 2013. 

 

Een aantal artikelen in dit nummer raken aan het thema participatiesamenleving. 

Daarbij komt dat niet de Rijksoverheid, maar de gemeenten verantwoordelijk zijn/

worden voor uitvoering van wetgeving op het gebied van Wmo, Jeugdzorg en Par-

ticipatie. Een uitdaging die de gemeente Goeree-Overflakkee graag aangaat. Hoe-

wel e.e.a. mooi klinkt, betekent dat tevens dat er minder geld beschikbaar is voor 

deze onderdelen. Keuzes zijn van groot belang. 

Inmiddels is bekend dat de gemeente wederom staat voor een bezuinigingsopera-

tie. Was dat vorig jaar voor ca. 13 miljoen, dit jaar komt er nog eens 3 miljoen bij. 

Dat heeft deels te maken met het idee dat de gemeenten de zorg goedkoper zou-

den kunnen uitvoeren. Ook daarbij gaat het om keuzes.  

Niet alleen raadsleden moeten keuzes maken. Ook u mag binnenkort weer naar de 

stembus voor een verantwoorde keuze. Hoewel nog een half jaar te gaan, maken 

diverse politieke partijen zich op voor de verkiezingen van DV 18 maart 2015. U 

mag dan weer kiezen voor leden van de Provinciale Staten en het Waterschap. De 

Waterschapsverkiezingen zijn vaak onbekend en die van de Provinciale Staten 

staan meestal in de schaduw door de gevolgen voor de samenstelling van de Eer-

ste Kamer. Uw keuze voor de SGP is echter van groot belang.  De campagneleider 

voor de SGP Zuid-Holland, Anthony van der Wulp, zei onlangs: ‘De Eerste Kamer 

kan best wat meer SGP gebruiken’. Mag de partij weer op u rekenen? De SGP wil 

gaan voor een participatiesamenleving op basis van christelijke normen en waar-

den. Dat is pas oog voor elkaar!                  

                                               P.C. Grinwis (hoofdredacteur) 
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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   

 “Genees mij, HEERE, zo zal ik genezen worden, behoud mij, zo zal ik be-
houden worden; want Gij zijt mijn Lof” (Jeremia 17:14). 

 
Een heilige genezing 
Jeremia zit in moeilijke omstandigheden. Hij heeft het verbondsvolk moe-
ten wijzen op de hardheid van hun hart. Op de noodzaak van bekering. En 
op de straf die hun deel zou worden. Het waren de woorden die de Heere 
hem gaf uit te spreken. Als een trouwe herder had hij zijn Meester nage-
sproken. Het werd Jeremia evenwel niet in dank afgenomen. Integendeel. 
In zijn gebed spreekt hij over “zijn vervolgers”. Mensen van zijn eigen volk 
staan hem tegen.  
 
Maar Jeremia mag met zijn strijd en aanvechtingen een uitweg weten. De 
moeiten dringen hem tot zijn gebedsplaats. Om daar, voor het aangezicht 
van zijn Zender, zijn hart uit te storten. Jeremia blijkt doordrongen te zijn 
van de ernst van zijn boodschap. Het verlaten van de Heere betekent het 
afwijzen en tegenstaan van de Heere, ‘de Springader des levenden wa-
ters’ (v. 13). Hij verstaat iets van de diepte van Gods oordeelstijding.  
 
En met dat besef ziet hij niet slechts op de afkeringen van zijn volk. Nee, 
Gods licht beschijnt ook zijn eigen hart en leven. Zijn eigen afkeringen, zon-
den en tekortkomingen. En dat voor het aangezicht van Hem, Die volmaakt 
heilig en rechtvaardig is. Het doet hem zijn zwakheid beseffen. Hij kan zich-
zelf niet van zijn zondekwaal genezen. Hij kan zichzelf niet behouden. Zijn 
hulp is alleen van de Heere: “Genees mij Heere”. “Behoud mij Heere”.  
 
Maar niet alleen zijn hulp is van de Heere. Ook zijn verwachting. We horen 
het hem zeggen: “Genees mij, HEERE! zo zál ik genezen worden, behoud 
mij, zo zál ik behouden worden”. Jeremia mag het met zekerheid en ver-
wachting uitspreken. Als de Heere het doet, wie zal het dan keren?  
 
Geliefde lezer(es), heeft u het, door genade, ook van uzelf verloren? Leer-
de u de Heere overhouden tot uw genezing en uw behoud? Vanuit onszelf 
proberen wij ons telkens weer te bekeren, te veranderen en van onze zon-
dekwaal te genezen. Maar bent u er achter gekomen dat dat niet gaat? Dat 
al uw voornemens loos, leeg en ijdel blijken te zijn? Omdat uw hardheid en 
boosheid daartoe te groot zijn?  
 
Om in die nood van uw leven alleen de Heere nog over te houden. Om het 
Hem te klagen. “Genees mij Heere, behoud mij”. Wanneer de grote Heel-
meester, Gods eigen Zoon, door Zijn Woord en Geest in ons hart begint te 
werken dan is er echte genezing te verwachten. Hij maakt dat we aan ons 
eigen kennen en kunnen gaan sterven. Om alleen Hem, Zijn genade, Zijn 
verlossingswerk en Zijn ontferming over te leren houden. Nooit komen we 
daarin bij de Heere beschaamd uit, want “Hij geneest de gebrokenen van 
hart, en Hij verbindt hen in hun smarten” (Ps. 147:2). Lezer(es), van wie is 
uw hulp en verwachting?  
 

Ds. B.D. Bouman, Stellendam 

 

 Zorg(en) 

 
 

Er gaat veel veranderen in de zorg. Hoe 

kunnen we de kwaliteit van de zorg ver-

sterken? Hoe houden we de zorg betaal-

baar? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen 

toegang houdt tot de zorg? Die vragen 

zijn volop aan de orde. 

 

Mr. C.G. van der Staaij in De Banier: 

‘Het is mij de afgelopen jaren opgevallen 

hoe enorm ingewikkeld de organisatie en 

de financiering van de zorg is. We kunnen 

in Den Haag allerlei debatten houden, 

maar het blijft vaak lastig om goed te 

doorzien wat nu precies de gevolgen zijn 

voor de praktijk. Daarom is het ontzettend 

belangrijk om steeds door praktijkervarin-

gen en werkbezoeken gevoed te worden. 

Dat geeft ook richting aan onze inzet. 

 

Identiteit 

In gesprekken en werkbezoeken zie je ook 

steeds weer hoe belangrijk het is dat men-

sen zorg kunnen krijgen die aansluit bij 

hun eigen wensen. Een seculiere voorzie-

ning voor dagbesteding waar lawaaiige 

housemuziek schalt, is bijzonder onge-

schikt voor een verstandelijk gehandicap-

te jongen die graag naar de kerk gaat en 

van rustige koormuziek houdt. De SGP 

maakt zich sterk voor behoud van identi-

teitsgebonden zorg, voor echte keuzevrij-

heid van de burger. 

  

Mantelzorgers 

Een steun in de rug verdienen ook de 

mantelzorgers. Iedereen onderkent dat in 

de komende tijd meer gevraagd zal wor-

den van mantelzorgers en vrijwilligers. 

Ontmoetingen met mantelzorgers hebben 

grote indruk op mij gemaakt. Ze wisten 

niet eens dat zij het waren: mantelzor-

gers. Ze voelden het gewoon als hun 

plicht om hun langdurig zieke moeder of 

hun gehandicapte echtgenoot te helpen 

verzorgen’.  

 

Uit: De Banier, maart 2013 
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Elke dag lezen we wel in de krant of 

vernemen we via de nieuwsberichten 

dat er verzorgingshuizen worden 

gesloten, dat bejaarden noodzakelijk 

moeten verhuizen, dat er veel bezuinigd 

zal worden op de zorg en de huishoude-

lijk hulp en dat de jeugdzorg zeer onder 

druk komt te staan. Ook zullen met  

invoer van de participatiewet mensen 

met een beperking aan het gewone ar-

beidsproces moeten gaan deelnemen. 

Veel gemeenten, zo wordt ons via de 

media en belangengroepen gemeld, zijn 

nog lang niet klaar deze taken te gaan 

uitoefenen. 

 

Keukentafel 

Mensen die hulp nodig hebben dienen 

zelf de regie te voeren en dienen eigen 

kracht te tonen, na te gaan wat familie, 

vrienden, bekenden of de kerk kunnen 

doen. Daarom vindt met een hulpvrager 

een  zogenaamd 'keukentafelgesprek' 

plaats en wordt geïnventariseerd waar 

de hulp uit moet bestaan en wat in ei-

gen kring kan worden gedaan. Het is 

niet meer een recht om hulp te ontvan-

gen, het is zelfs niet meer een compen-

satie van een beperking of onmogelijk-

heid maar er zal per geval gekeken wor-

den hoe maatwerk kan worden geleverd 

en of het resultaat behaald wordt. Dat 

kan betekenen dat bij iemand die een 

huis met meerdere kamers heeft, waar 

niet in gewoond wordt, niet het hele 

huis schoongemaakt wordt. Om een 

ander voorbeeld te noemen: binnen 

onze gemeente is een was- en strijkser-

vice in het leven geroepen waar door 

mensen die dat zelf niet meer kunnen 

en ook geen anderen hebben die dat 

kunnen doen, gebruik van gemaakt kan 

worden en is het niet meer aan de orde 

dat de huishoudelijke medewerker au-

tomatisch de was en de strijk doet. Dat 

betekent een hele omslag. Niet alleen 

zijn er minder financiën beschikbaar 

maar er moet ook een cultuurverande-

ring plaatsvinden. De participatiemaat-

schappij is een begrip geworden,  man-

telzorgers en vrijwilligers dienen inge-

schakeld te worden. 

 

Gemeente op schema 

Als SGP staan wij niet negatief tegen-

over deze veranderingen. Maar, zeggen 

wij, het moet wel kunnen en als er ex-

terne hulp nodig is moet dat ook gebo-

den worden. Niemand mag tussen wal 

en schip vallen. Niet iedereen beschikt 

over eigen kracht,  niet iedereen kan 

zelf de regie voeren. Eén en andermaal 

is deze materie aan de orde geweest in 

achterliggende raadsvergaderingen. 

Onze gemeente ligt goed op schema, 

heeft al veel geregeld en is ook frequent 

en goed in gesprek met de zorgaanbie-

ders, welzijnsorganisaties en kerken. 

  Decentralisatie   

Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee maakt keuzes decentralisatie 

 

De maatschappij verandert waardoor burgers op een andere manier 

zorg en ondersteuning willen ontvangen: beter afgestemd op hun 

persoonlijke situatie en zo min mogelijk inbreuk doen op de (keuze)

vrijheid. Daar komt bij dat de kosten van de zorg op termijn niet meer 

betaalbaar zijn op de huidige manier en dat niet iedereen deelneemt 

aan de samenleving. De kabinetsvisie is dat gemeenten dichterbij de 

burger staan dan de rijksoverheid en dat zij hierdoor beter in staat 

zijn om ondersteuning te bieden en maatwerk te leveren. Daarom 

worden een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de ge-

meenten per 1 januari 2015 

‘Niemand mag tus-

sen wal en schip  

vallen’.  
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Kleinschalig 

Kleinschaligheid biedt mogelijkheden 

voor kortere lijnen, samenspel van lokale 

organisaties, vrijwilligers en niet te verge-

ten: de kerkelijke gemeenschappen.  

Wanneer de bureaucratie zoveel mogelijk 

wordt afgeschaft, de zorgaanbieders niet 

meer op zorguren en -minuten behoeven 

af te rekenen en er een casemanager of, 

zoals het nu heet, een generalist is, in 

ieder geval iemand die het totaal in beeld 

heeft, binnen een gezin, dan is er winst te 

behalen. Dan zijn er mogelijkheden om 

de zorg efficiënter en goedkoper uit voe-

ren.  

 

Keuzevrijheid 

Onze taak is het om er voor te zorgen dat 

er de mogelijkheid blijft van keuzevrij-

heid. Er moet aandacht zijn voor mantel-

zorgers, zij mogen niet overbelast wor-

den. Er is inmiddels binnen onze gemeen-

te een databank in gebruik genomen 

waar zorgvragen en mensen die als vrij-

williger willen fungeren, samenkomen. In 

de praktijk blijkt dat de bereidheid er wel 

is maar men van elkaar niet afweet. En 

het is waar, er zijn veel echtparen waar 

man en vrouw werken. Dat geeft uiter-

aard een spanningsveld. Maar er blijkt uit 

onderzoek in den lande dat er nog heel 

wat mogelijk is als vraag en aanbod op de 

juiste wijze bij elkaar gebracht wordt. En 

hoeveel gezinnen hebben er niet mee te 

maken gehad dat als er meer problemen 

voorkwamen men van de ene instantie 

naar de andere gestuurd werd. Als dit 

door één casemanager gecoördineerd 

wordt, is er veel winst te behalen.  

 

Zeggen we daarmee dat alles gemakkelijk 

en gladjes zal verlopen? Die illusie heb-

ben we niet maar als we er als naasten 

van elkaar onze schouders onder zetten, 

is er veel mogelijk en zal de gemeente 

aan haar taak kunnen voldoen en het 

maatwerk kunnen leveren dat nodig is.  

 

M. van der Boom 

Raadslid 

mvanderboom@sgpgo.nl 

  
     Noodzakelijke wijziging van de zorg 

 De overheid gaf in 2012 meer dan 70 miljard uit aan gezondheids- en wel-

zijnszorg, tegenover 40 miljard in het jaar 2000. En nog steeds geven we 

ieder jaar meer geld uit. Inmiddels meer dan 90 miljard. 

 

In een vergelijking met andere sectoren betekent dit: van wat we jaarlijks 

aan de politie uitgeven kunnen we maar één maand zorg betalen. Met be-

trekking tot het basisonderwijs is dat nog geen twee maanden. En stoppen 

we met alle uitgaven aan cultuur dan levert dat een bedrag op waar we 

nog geen week zorg van kunnen betalen. Nederland loopt vooral uit de pas 

met de uitgaven voor de langdurige zorg. Deze zijn bijna nergens in de we-

reld zo hoog. Maar niet alleen de financiën spelen een rol, ook herziening 

van de zorg is nodig.  

Mensen stellen steeds meer en andere eisen aan de zorg. Mensen willen 

zelf bepalen hoe zij hun leven -ondanks hun beperkingen- zo gewoon en 

zelfstandig mogelijk inrichten.  

 

De vergrijzing neemt toe. In 2010 waren er 2,4 miljoen ouderen. In 2050 

zullen dat er naar verwachting 4,6 miljoen zijn. Dit heeft tot gevolg dat er 

in 2030 meer dan 1 miljoen kwetsbare ouderen zullen zijn. Ook de levens-

verwachting is veranderd. Was die rond 1900 rond de 50 jaar. De verwach-

ting is dat die in 2040 voor mannen 83 en voor vrouwen 87 jaar zal zijn. En 

van de meisjes die na 2000 geboren zijn wordt -naar de mens gesproken- 

verwacht dat de helft haar 100e verjaardag zal vieren. 

 

Ook de medische mogelijkheden zijn zeer toegenomen en uiteraard kost 

dat veel geld. Het is noodzakelijk om op de zorgkosten te bezuinigen als we 

de zorg ook in de toekomst betaalbaar willen houden. 
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Tijdens de behandeling van de voorjaars-

nota 2014 is bekend gemaakt dat we op-

nieuw worden geconfronteerd met bezui-

nigingen. Op dat moment was het tekort 

becijferd op ongeveer € 3 miljoen per jaar. 

Na de voorjaarsnota 2014 zijn in deze be-

groting bijstellingen doorgevoerd naar 

aanleiding van diverse ontwikkelingen. 

Deze bijstellingen worden in het bezuini-

gingsplan 2015-2018 uitvoerig toegelicht. 

Door deze bijstellingen is het tekort (lees: 

saldo na bestemming) richting 2018 afge-

nomen tot afgerond € 2 miljoen. De ge-

meente ontkomt er dus niet aan om tot 

aanvullende ombuigingsmaatregelen over 

te gaan. 

 

Bezuinigingsplan 

Om het tekort terug te dringen heeft het 

college in nauwe samenwerking met de 

organisatie een aantal bezuinigingsmaat-

regelen als voorstel opgesteld. Aan de 

hand van de bezuinigingsvoorstellen kan 

de begroting tot en met 2018 sluitend 

worden gemaakt.  

 

In het kader van de decentralisaties een 

aantal citaten uit het raadvoorstel wat 

moet leiden tot het vaststellen van de be-

groting en het bezuinigingsplan. 

Decentralisaties Sociaal Domein  

De landelijke overheid draagt verantwoor-

delijkheden en (bezuinigde) budgetten 

met ingang van 1 januari 2015 over aan de 

gemeenten, op de volgende onderdelen:  

- Extramurale begeleiding  

  (decentralisatie AWBZ);  

- Jeugdzorg (Passend Onderwijs);  

- Toeleiding naar werk (Participatiewet).  

Dit betreft een grote wijziging binnen het 

sociale domein, met een flinke impact 

voor inwoners. Bovendien vraagt dit forse 

inspanningen van gemeenten om deze 

taken verantwoord vorm te geven. 

 

Transitie en transformatie  

Transitie: De gemeente Goeree-

Overflakkee bereidt zich intensief voor op 

de overdracht van de verantwoordelijkhe-

den met bijbehorende werkzaamheden. 

Deze voorbereiding wordt ‘Transitie’ ge-

noemd.  

 

Transformatie: De landelijke overheid 

vraagt veel van gemeenten. Enerzijds wor-

den gemeenten verantwoordelijk en krij-

gen zij minder budget mee. Anderzijds 

geldt dat inmiddels op landelijk niveau 

eisen worden gesteld om te voorkómen 

dat reeds ingezette zorgtrajecten worden  

 

 

afgebroken, en zorgaanbieders zich langer 

kunnen voorbereiden op een nieuwe situ-

atie en niet op 1 januari 2015 omvallen. 

Denk bijvoorbeeld aan het Transitiearran-

gement Jeugd. Tenslotte blijkt het erg las-

tig gemeenten te voorzien van duidelijke 

en eenduidige informatie over de concrete 

- per 1 januari 2015 over te dragen - zorg-

inzet. Het is hierdoor dus niet mogelijk op 

1 januari 2015 een volstrekt nieuw ge-

meentelijk sociaal domein te implemente-

ren. Er zal doorontwikkeld moeten wor-

den. Dit is de ‘Transformatie’. 

 

Samenvattend  

Dankzij gezamenlijke inspanning ligt er een 

begroting waarin elke jaarschijf sluit. Er 

ligt een begroting waarmee we in 2015 

aan de slag kunnen. Uitdagingen te over. 

Zonder de andere beleidsterreinen te kort 

te willen doen zal vooral het verder imple-

menteren en uitvoeren van de decentrali-

saties binnen het sociale domein een be-

langrijke plaats in gaan nemen. Ondanks 

de kwetsbare vermogenspositie beschik-

ken we over voldoende weerstandsver-

mogen om risico’s op te kunnen vangen. 

 

De begroting en bijbehorende documen-

ten zijn te downloaden via onze site: 

www.sgpgo.nl/begroting2015 

P.C. Grinwis 

Raadslid 

pcgrinwis@sgpgo.nl 

De begroting van uw gemeente 

Op D.V. donderdag 13 november wordt in een raadsvergadering de be-

groting van uw gemeente vastgesteld. U bent van harte uitgenodigd om 

deze raad bij te wonen. Natuurlijk kunt u ook live kijken en luisteren via:  

goeree-overflakkee.notubiz.nl. In de begroting 2015 is er veel aandacht 

voor de decentralisaties waarvoor de gemeenten vanaf 1 januari 2015  

verantwoordelijk zijn. 
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Vele zaken dienen zich aan. Uiteraard 

krijgen de agendapunten voor de ko-

mende raadsvergadering ruim de aan-

dacht. Besproken wordt of er aanlei-

ding is om mondelinge dan wel 

schriftelijke vragen te stellen of in te 

dienen. En of de noodzaak aanwezig is 

om moties of amendementen in te 

dienen. Ook de aangekondigde moties 

en amendementen van andere partij-

en worden uitgebreid besproken.  De 

ingekomen stukken zoals die op de 

raadsagenda staan, kunnen de nodige 

aandacht vragen en soms aanleiding 

geven om daarop actie te nemen.  

 

Spreekuur 

Maar ook vele andere zaken passeren 

de fractie. Signalen van burgers die de 

fractie wordt toegezonden. Burgers 

die op het spreekuur van de fractie 

komen en hun verhaal doen. Binnen 

elke fractievergadering is er ongeveer 

een half uur gelegenheid om met de 

fractie te spreken.  Werkbezoeken die 

in raads- of fractieverband zullen wor-

den afgelegd, worden afgestemd. Er 

wordt verslag gedaan door fractiele-

den die een bepaalde bijeenkomt of 

werkgroep hebben bijgewoond, dik-

wijls wordt er vooraf al een verslagje 

aangeleverd maar ter vergadering kan 

daar desgewenst verder over doorge-

sproken worden.  

 

Overleg kerkenraden 

Kortgeleden hebben wij de kerkenra-

den binnen onze gemeente gevraagd 

welke onderwerpen zij graag met ons 

als fractie zouden willen bespreken. 

We hopen binnen niet al te lange tijd 

een bijeenkomst met de kerkenraden 

te beleggen. In ieder geval willen wij 

met hen spreken over de decentralisa-

ties die per 1 januari 2015 een taak 

van de gemeente worden.   

 

Fractieberaad 

En met negen fractieleden zit je niet 

altijd gelijk op één lijn. Dat is in de 

meeste gevallen uiteraard wel ge-

wenst. Ook al zit je als raadslid zonder 

last of ruggespraak -zoals dat zo mooi 

heet-  in de raad, en je dus, om het zo 

eens te zeggen je eigen zin zou kunnen 

doen, wil je dat niet en is het gewenst 

om als fractie met één mond naar bui-

ten te treden. Het geeft een heel raar 

signaal af naar de buitenwacht als de 

fractie niet op één lijn zit.  

 

Met deze  korte impressie hebben we 

getracht u een indruk te geven waar 

de fractie zoal mee bezig is tijdens zijn 

vergaderingen. Heeft u vragen, dan 

zijn we altijd bereid u te woord te 

staan of u te ontvangen. 

 

Namens de fractie: 

M. van der Boom 

 Raadslid 

mvanderboom@sgpgo.nl 

 

SGP Fractie Goeree-Overflakkee 

Elke fractievergadering -dinsdags voorafgaande aan de raadsvergadering- 

begint om 19.30 uur en we proberen om 22.00 uur te eindigen.  

De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit meestal niet lukt en het ruim na 

tienen wordt voordat de vergadering beëindigd kan worden.  

Een impressie van onze fractievergadering. 
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      De SGP staat er voor. Gaat u erachter staan? 

Aanmelden kan via www.sgpgo.nl/leden 

 

 

 

 

 

 

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. Daar-
mee gaat u achter het werk van de SGP staan. En bent u al lid, kijk dan eens in uw omgeving, 
familie en kennissenkring en stimuleer 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 
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Revitalisering SGP-jongeren Goedereede 

 

Wethouder F.J. Tollenaar bij een van de activiteiten van de SGP-jongeren Goedereede 

SGP-Jongeren Flakkee | www.sgpgo.nl/sgpjflakkee 

Op 12 januari 2015 is het twintig 

jaar geleden dat de SGP-

Jongeren Flakkee werd opge-

richt. Dat betekent dat het vier-

de lustrum eraan komt. Deze 

bijdrage staat dan ook in dat 

teken. Ik probeer eerst kort het 

karakter van de vereniging te 

laten zien. Daarna bespreek ik 

dat het bijzonder is dat een poli-

tieke vereniging twintig jaar be-

staat. In het verlengde daarvan 

maak ik van de mogelijkheid 

gebruik om onze jubileumavond 

aan te prijzen.  

 

In twintig jaar heeft de SGP-

Jongeren Flakkee zich ontwikkeld 

tot een vereniging waar wordt 

nagedacht over politiek; en dan 

vooral over de beginselen van 

christelijke politiek. Beginselen 

zijn immers waarheden waarmee 

het onderzoek begint. Tegelijk 

worden beginselen aan de grond-

slag van een redenering gelegd. 

Daarom komen we via de begin-

selen uit bij de dagelijkse politiek.  

 

Vijfmanschap 

Het bestuderen van de beginse-

len gebeurt onder meer aan de 

hand van ‘het vijfmanschap’ dat 

onze website siert: Plato, Augus-

tinus, Calvijn, Groen van Prinste-

rer en Aalders. Uit beginselen 

vloeit de dagelijkse politiek voort 

met thema’s als het onderwijs, 

de islam en de netwerksamenle-

ving. 

 

Wonder 

Het is een wonder dat een poli-

tieke organisatie twintig jaar kan 

bestaan. Augustinus zegt name-

lijk: “Er bestaat niets, dat door 

zijn zonde zo tot tweedracht, 

door zijn natuur zo tot gemeen-

schap geneigd is als het menselijk 

geslacht.” Sinds de zondeval is de 

mens apolitiek – naar het woord 

van de Heidelbergse Catechismus 

“geneigd God en zijn naaste te 

haten”. Hij verkiest al spoedig 

het privédomein boven het pu-

blieke. Onze tijd laat dat nadruk-

kelijk zien. De burger zoekt zijn 

eigen geluk en de zorg voor de 

gemeenschap is overgedragen 

aan ‘vadertje Staat’. Het Griekse 

ideaal van de mens die zijn deug-

den ontplooit in de politiek van 

de stadsstaat lijkt verder weg dan 

ooit. Het is daarom buitenge-

woon dat op iedere bijeenkomst 

van de SGP-Jongeren Flakkee 

weer mensen komen. En dat 

twintig jaar lang! 

Bijeenkomst 

Om dit te vieren organiseren wij 

op vrijdag 16 januari 2015 een 

avond rondom het vierde lus-

trum. Omdat we vooral willen 

stilstaan bij het gedachtegoed 

waar onze vereniging voor staat 

is ervoor gekozen in korte lezin-

gen en discussie het genoemde 

‘vijfmanschap’ te behandelen. De 

sprekers zijn allen betrokken bij 

onze vereniging: de heren G. 

Slootweg en M.C. van der Bok 

onder andere als adviseur van de 

vereniging en dr. H. Klink als 

meervoudig gastspreker. Kortom, 

een poging om twintig jaar na-

denken over christelijke politiek 

in één avond te vatten. 

 

 

Marco in ’t Veld,  

namens het bestuur van de 

SGP-Jongeren Flakkee  

SGP-Jongeren Flakkee:  

twintig jaar nadenken over christelijke politiek 
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Op D.V. 18 maart 2015 vinden voor alle waterschappen in Nederland de 
waterschapsverkiezingen plaats. Het kabinet heeft besloten dat er op die  
datum gelijktijdige verkiezingen zullen plaatsvinden voor waterschappen en  
provinciale staten. Dat betekent onder meer dat de waterschapsverkiezingen  
deze keer via stembusverkiezingen worden gehouden.  Ook de SGP zal voor  
Waterschap Hollandse Delta meedoen aan deze verkiezingen. De kandidaat-  
stelling wordt georganiseerd door de Provinciale afdeling SGP Zuid-Holland. 
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De inwoners van het mooie 

eiland Goeree-Overflakkee hoef ik 

niet uit te leggen hoe belangrijk het 

werk van ons waterschap Hollandse 

Delta (WSHD) is. Van alle zijde om-

ringd door water en de herinnering 

aan de watersnoodramp van 1953 - 

die nog altijd zijn gevolgen doet voe-

len - maken dat eenieder zich be-

wust is van het belang van een goed 

functionerend waterschap. Meer 

recent bent u nog geconfronteerd 

met schade en hinder door water-

overlast, als gevolg van hevige re-

genval. Het werk van WSHD dient 

dus een duidelijk maatschappelijk en 

economisch belang.  

 

Maar u vraagt zich misschien af waar-

om het belangrijk is dat juist de SGP 

zitting heeft in het bestuur van dit 

waterschap? Samen met Adri Houwe-

ling (Oude-Tonge) en Wim de Jong 

(Hendrik-Ido-Ambacht) zijn we mo-

menteel als de driekoppige SGP-

fractie goed vertegenwoordigd in het 

algemeen bestuur, de Verenigde Ver-

gadering zoals dat officieel heet. Deze 

procentueel ruime vertegenwoordi-

ging hebben we te danken aan de 

trouwe opkomst van de SGP-

achterban bij de waterschapsverkie-

zingen.  

Maar zeker ook niet in de laatste 

plaats omdat we in Hans Klepper - die 

ons helaas in de zomer van 2012 is 

ontvallen - een uitstekend bestuurder 

hadden. In zijn functie als heemraad 

en tevens loco-dijkgraaf was hij ver-

antwoordelijk voor het zo belangrijke 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

 

Wij werken in zijn spoor verder. Dat 

betekent dat goed rentmeesterschap 

-vanuit de opdracht in het Oude Tes-

tament- centraal staat en we alle 

voorliggende plannen beoordelen op 

doelmatigheid en soberheid. We heb-

ben daarbij speciaal oog voor de 

agrarische sector.  

 

We realiseren ons dat we forse finan-

ciële offers vragen, maar ook dat er 

zeer nuttig werk wordt verricht. Mo-

gen we bij de volgende verkiezingen 

DV 18 maart op uw stem rekenen? 

 

A. van der Linden 

Fractievoorzitter SGP WSHD 

wshd.sgp.nl  

SGP stuurt mee aan Waterschap 

Waterschappen behoren tot de oudste 

instituties van het Nederlandse staats-

bestel. Het eerste officiële waterschap 

was het Hoogheemraadschap van Rijn-

land, dat in 1255 werd ingesteld door 

graaf Willem II van Holland. Al eerder 

werkten dorpen en buurtschappen sa-

men om de waterhuishouding te rege-

len.  

De oudste samenwerking vond plaats 

in Utrecht omstreeks 1122, toen twin-

tig buurtschappen samenwerkten voor 

een afdamming van de Kromme Rijn 

onder Wijk bij Duurstede. In 1323 werd 

deze samenwerking het Hoogheem-

raadschap van den Lekdijk Bovendams. 

Waterschappen vormen letterlijk de 

basis van het poldermodel: van ouds-

her hebben waterschappen de taak 

namens de bewoners van een bepaald 

gebied de waterhuishouding te rege-

len. In polders is dat in eerste instantie 

de zorg voor de waterstand. Weliswaar 

hebben gemalen vrijwel overal de taak 

van de windmolen overgenomen, maar 

nog altijd blijft het land niet vanzelf 

droog. Het buiten houden van water en 

het afvoeren van overtollig water is van 

oudsher een algemeen belang, waarbij 

polderbewoners genoodzaakt waren 

samen te werken. Uit die noodzakelijke 

samenwerking zijn de waterschappen 

ontstaan. Zij nemen ook in de Neder-

landse rechtsgeschiedenis een bijzon-

dere plaats in. In de grondwet van 1848 

is de taak van waterbeheer bij de wa-

terschappen neergelegd. Dit onder an-

dere om te voorkomen dat gemeenten 

wateroverlast op hun eigen gebied 

voorkomen door maatregelen die de 

overlast naar buurgemeenten ver-

plaatsten. 

 

Bron: Wikipedia 

 

Oudste institutie 

Arie van der Linden is fractievoorzitter van de SGP-
fractie Waterschap Hollandse Delta. 

‘Ik kan genieten van het ondernemerschap, het inno-

verend vermogen, het doorzettingsvermogen. Je ei-

gen boontjes doppen binnen de kaders van goed 

rentmeesterschap’  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogheemraadschap_van_Rijnland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogheemraadschap_van_Rijnland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Holland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoogheemraadschap_van_den_Lekdijk_Bovendams&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoogheemraadschap_van_den_Lekdijk_Bovendams&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermodel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peil
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemaal_%28kunstwerk%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Water
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_belang
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsgeschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet_van_1848
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AL GRATIS ABONNEE? 

Ontvang nu elke maand onze  

digitale nieuwsbrief en blijf op de 

hoogte van de ontwikkelingen in 

uw gemeente: 

www.sgpgo.nl/nieuwsbrief 

www.facebook.com/SGPGoereeOverflakkee 

www.twitter.com/SGP_GO 
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Om te beginnen een makkelijke vraag: 

wie ben je eigenlijk? 

‘Zou dat niet juist de lastigste vraag zijn? Ik 

ben 27 jaar geleden geboren in Klaaswaal. 

Na een maand of zeven is m’n wieg ver-

plaatst naar Dirksland, alwaar ik nog steeds 

woon. Na het doorlopen van de basis-

school en de middelbare school, heb ik 

Rechtsgeleerdheid gestudeerd in Rotter-

dam. Sinds 2009 werk ik als jurist bij de 

directie Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Van maart 2010 tot en met de-

cember 2012 was ik raadslid in de voorma-

lige gemeente Dirksland’. 

 

Nu zoek je het hogerop: niet de gemeente-

raad, maar Provinciale Staten? 

‘Nou, zo moet je dat echt niet zien… Net 

als toen in 2009 werd gevraagd of ik kandi-

daat wilde zijn voor de gemeenteraadsver-

kiezingen, was ik erg verbaasd toen kort 

voor de zomer werd gevraagd of ik een 

plaats zou willen innemen op de kandida-

tenlijst voor de verkiezingen van Provincia-

le Staten. Behalve dat geen haar op mijn 

hoofd er op dat moment al aan dacht dat 

er volgend jaar maart weer verkiezingen 

zijn, kwam het niet in me op dat ik daarbij 

een rol zou kunnen spelen…’ 

 

Stel dat je Statenlid wordt, is er dan iets 

wat je als eerste zou willen veranderen? 

‘Je hoort mij niet zeggen dat de huidige 

Statenleden het  niet goed doen en dat ik 

het graag helemaal anders zou willen 

doen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er 

wel dingen zijn die ik belangrijk vind en 

waar ik aandacht voor zou willen vragen. Ik 

vind het bijvoorbeeld belangrijk dat de 

provincie goede contacten met gemeenten 

en andere overheden onderhoudt’. 

 

Waar is dat dan voor nodig? 

‘De bevoegdheden van de provincie ten 

aanzien van bijvoorbeeld ruimtelijke orde-

ning zijn nauw verwant met de bevoegdhe-

den van gemeenten. Het is daarom niet 

goed dat alleen in het provinciehuis be-

dacht wordt op welke manier de bevoegd-

heden kunnen worden gebruikt. In plaats 

daarvan moet de provincie er alles aan 

doen om op de hoogte te zijn van wat er 

leeft in de gemeenten op haar grondge-

bied. Al is dat makkelijker gezegd dan ge-

daan, met zo’n 65 gemeenten, variërend 

van Zoeterwoude met net 8.000 inwoners 

tot Rotterdam met ruim 600.000 inwo-

ners…’ 

 

Zien we je nog in de campagne? 

‘De kandidaten die boven mij op de lijst 

staan, spelen uiteraard een veel grotere rol 

in de verkiezingscampagne. Je zult in elk 

geval geen posters tegenkomen waar een 

grote 

foto van 

mij op 

staat. En 

dat vind 

ik niet 

erg, eer-

lijk ge-

zegd… 

Maar 

uiteraard 

zal ik, 

meer 

nog dan 

anders, proberen om zoveel mogelijk men-

sen ervan te overtuigen dat de SGP hun 

stem waard is’. 

 

Ten slotte: waarom moeten lezers in 

maart (uiteraard op de SGP) gaan stem-

men? 

‘Allereerst: om te laten zien dat ze niet 

onverschillig staan tegenover de overheid, 

óók niet tegenover de provinciale over-

heid. Het is ook hún overheid.  

Ten tweede: eigenlijk is een stem voor 

Provinciale Staten ook een beetje een stem 

voor de Eerste Kamer, aangezien de Eerste 

Kamerleden door de Statenleden worden 

gekozen.  

Ten derde: de SGP belijdt dat ook de over-

heid ten diepste geroepen is om God te 

dienen en Zijn geboden te houden. U mag 

daarom van SGP’ers verwachten dat zij dat 

keer op keer op gepaste wijze naar voren 

proberen te brengen. In diepe afhankelijk-

heid van de hulp en de leiding van  

de Heere!’ 

Het kwam de hoofdredactie ter ore dat redactie- en steunfractielid  
Hendrik Herweijer mogelijk een plaats krijgt op de kandidatenlijst voor 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten van maart 2015. We voelden 
hem daarover aan de tand… 
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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.  

Voor alle data geldt Deo Volente. 

 

donderdag 6 november, 19.30 uur 
ledenvergadering Pkv Goedereede 
Met info over de actuele gemeente- 
politiek door enkele raadsleden.  
Organisate: PKV Goedereede 
 
woensdag 19 november, 19.30 uur 
Tijdrede 
In deze dienst zal in het kerkgebouw 
van de Ger. Gem. te Dirksland ds. C. 
Sonnevelt uit Krabbendijke voorgaan.  
Organisatie: PKV Dirksland 
 
woensdag 26 november, 19.30 uur 
Ledenvergadering GKV 
Onderwerpen: omvorming naar afde-
ling en actualiteiten vanuit de SGP-
fractie. 
Organisatie: GKV Goeree-Overflakkee 
 
vrijdag 16 januari 2015, 19.30 uur 
Jubileumavond 
Jubileumavond naar aanleiding van 
het 20-jarig bestaan van SGP-Jongeren 
afdeling Flakkee. Sprekers zijn dr. H. 
Klink, dhr. G. Slootweg, dhr. M.C. van 
der Bok en Marco in’t Veld.  
Organisatie: SGPJ Flakkee 
 
woensdag 18 maart 2015 
Verkiezingsdag 
Op deze dag zullen voor de Provinciale 
Staten, als ook de Waterschappen ver-
kiezingen zijn.  
 
woensdag 30 april 2015, 19.30 uur 
Tijdrede 
In deze dienst zal in de ‘Eben-
Haëzerkerk’ te Ouddorp voorgaan ds. 
Bredeweg uit Kruiningen.  
Organisatie: PKV Goedereede 

 

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 mogelijkheid om uw vragen te stellen 

aan de fractie. Tijdens de fractievergadering houden wij een “vragen-

halfuurtje” waar u van harte welkom bent. Wel graag even vooraf 

aanmelden bij onze fractiesecretaris: pcgrinwis@sgpgo.nl.  

 

Nieuwsbrief 

De SGP Goeree-Overflakkee geeft elke maand een digitale nieuws-

brief uit met politiek nieuws uit uw gemeente. U kunt zich hiervoor 

eenvoudig inschrijven via onze website: www.sgpgo.nl/nieuwsbrief 

De afgelopen tijd werden twee fractieleden verblijd met de ge-

boorte van een dochter en kleinzoon. Vanzelfsprekend besteden 

we hier als fractie aandacht aan en ontvingen opa en vader de 

bekende SGP-slab. 

 

Op donderdag 22 mei werd de kleinzoon van fractievoorzitter 

Kees van Dam geboren met de roepnaam Joël.  

Op vrijdag 22 augustus kwam de kleine Rosalie ter wereld. 

Dochtertje van fractielid Córne Grinwis. We wensen beide ouders 

en grootouders de wijsheid en kracht toe om de kinderen tot de 

eer van God te mogen opvoeden. 

POLITIEKE AGENDA 

SGP daar wil ik groot mee worden 
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 Eigen website voor SGP Waterschap  
Hollandse Delta: wshd.sgp.nl 

 

 

Om het werk van de SGP-fractie in het Waterschap wat meer 
naar voren te laten komen zal de fractie op de eigen website 
regelmatig informatie plaatsen. Goeree-Overflakkee valt on-
der het Waterschap Hollandse Delta. Op DV 18 maart 2015 
zullen gelijktijdig met de Provinciale Staten hiervoor weer 
verkiezingen zijn. Mogen we weer op uw stem rekenen? 

Schooldebat 

Op dinsdag 17 juni vond het traditionele schooldebat 

plaats in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’. Dit educatie-

ve programma wordt al jarenlang georganiseerd door de 

SGP jongeren en in samenwerking met de SGP-fractie vorm 

gegeven. Twee agendapunten werden behandeld: De reali-

satie van een recreatievliegveld en een vierbaansweg voor 

het eiland. Leerlingen uit Ouddorp, Stellendam en Herkin-

gen waren even raadslid.  Op www.sgpgo.nl is onder Video 

het schooldebat terug te zien. 

De SGP stond dit jaar op maar liefst 4 markten in 

verschillende kernen. Op deze markten gingen SGP-

fractieleden in gesprek met inwoners en recreanten 

van Goeree-Overflakkee. Waardevolle gesprekken 

werden gevoerd. Dit jaar deed de fractie dit door 

mensen een keus te laten maken waaraan zij hun 

geld aan uit zouden geven. Zorg kwam bij alle mark-

ten als een belangrijk aspect naar voren. De fractie 

gebruikt de gesprekken om het beleid mede vorm 

te geven. 

 SGP op markten! 

Op vrijdag 16 januari organiseren we een jubileum-

avond naar aanleiding van ons 20-jarig bestaan op 12 

januari 2015. Tijdens de avond proberen we verschil-

lende onderwerpen en sprekers van voorgaande ja-

ren weer naar voren te laten komen. Het thema van 

de avond is: “Burger van twee werelden. Hoe de 

schepping zich verhoudt tot de geschiedenis.” Spre-

kers zijn dr. H. Klink, dhr. G. Slootweg, dhr. M.C. van 

der Bok en Marco in’t Veld.  

 

Meer informatie over de avond volgt binnenkort op 

onze website: www.sgpjflakkee.nl 

 SGPJ Jubileumavond 



 

18 

Met deze passage wordt de grote ver-

andering die de Rijksoverheid gestart 

is in de drie decentralisaties geïllu-

streerd. Mensen worden verwezen 

naar hun netwerk in plaats van naar 

de overheid. Doe het zelf zo veel en 

zo lang mogelijk is het devies. Om 

welke operaties gaat het hierbij? 

1. Wmo 

Allereerst wordt de AWBZ (Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten) opgehe-

ven en maakt plaats voor ofwel een 

aanspraak op basis van de nieuwe 

Wet langdurige zorg (Wlz) ofwel naar 

de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo) per 1 januari 2015. Het 

wetgevingstraject voor de Wmo is af-

gerond en betekent dat wij als ge-

meente Goeree-Overflakkee hard 

moesten werken om de zorgaanbie-

ders te contracteren die nu ook al zorg 

leveren. We maken onderscheid in 

drie categorieën (licht, middel en 

zwaar) en diverse soorten voorzienin-

gen: begeleiding individueel en bege-

leiding groep. Beschermd wonen 

wordt in overleg met de Centrumge-

meente Spijkenisse geregeld.  

Daarnaast blijven de al geldende Wmo

-voorzieningen zoals rolstoelen en wo-

ningaanpassingen in het voorzienin-

genpakket. Er draaien al twee proeven 

voor de nieuwe gekantelde werkwijze. 

De wijkverpleegkundige nieuwe stijl 

krijgt hierin een plek. We zijn op sche-

ma om per 1 januari onze taak aan te 

kunnen. Wel zijn er behoorlijke finan-

ciële risico’s voor de gemeente. 

2. Jeugdzorg  

De tweede operatie betreft de ge-

meentelijke verantwoordelijkheid 

voor de jeugd. Alle vormen van jeugd-

opvang, zorg en begeleiding komen 

onder gemeentelijke regie. De meest 

ingrijpende van de drie decentralisa-

ties. Voor het contracteren van zorg 

hebben we afspraken gemaakt met de 

15 gemeenten in en om Rotterdam 

(voormalige WGR+ regio). Ruim 70% 

van het ons toegezegde budget wordt 

via de Gemeenschappelijke Regeling 

Jeugdhulp Rotterdam ingezet. Conti-

nuïteit van lopende trajecten en be-

staanszekerheid voor huidige zorgaan-

bieders is uitgangspunt. Het opzetten 

van een JeugdOndersteuningsTeam 

(JOT) voor Goeree-Overflakkee vereist 

de nodige aandacht. Wij willen graag 

dat de regie op de gezinsondersteu-

ning via dit kanaal gaat lopen en dat 

ook de voorzieningen  voor het Speci-

aal Onderwijs van hieruit gecoördi-

neerd gaan worden. Geen kind het 

eiland af is ons leidmotief. Werken 

volgens de methode ‘één gezin, één 

plan, één regisseur’ verdient onze 

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en infor-

matiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecom-

bineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te drin-

gen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar 

zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat 

kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar 

leven en omgeving.” 

(Troonrede, 17 september 2013). 

 Een van de bijeenkomsten waarop de gemeente diverse partijen voorlichtte 

‘We zijn op schema om 
per 1 januari onze taak 
aan te kunnen’. 
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voorkeur. Dit zal werkende weg gestal-

te moeten krijgen. 

3. Participatiewet 

In de Participatiewet worden drie 

wetten samengevoegd: de Wet werk en 

bijstand (Wwb), de Wajong en de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw).  De ge-

meente wordt integraal verantwoorde-

lijk voor het toeleiden naar werk of an-

dere vormen van zinvolle daginvulling. 

Dat vraagt van ons als gemeente een 

herbezinning op de relatie tussen onze 

afdeling uitvoering Wsw en de afdeling 

re-integratiebeleid. We worden in regi-

onaal verband geholpen met een werk-

geversbenadering en het plaatsen van 

1.700 mensen met afstand tot de ar-

beidsmarkt volgens een landelijke af-

spraak over 125.000 banen voor ar-

beidsgehandicapten. Een nieuwe veror-

dening is in voorbereiding. Ook hier-

voor geldt dat er een forse inspanning 

gevraagd wordt om deze verandering 

goed vorm te geven. 

Fundamentele veranderingen in het 

sociaal domein zijn noodzakelijk. De 

gemeenteraad heeft vastgesteld dat de 

volgende uitgangspunten leidend zijn: 

- Iedereen doet naar vermogen mee; 

- Focus op mogelijkheden in plaats van 

op belemmeringen; 

- Ruimte voor diversiteit van de doel-

groepen; 

- Versterken van eigen kracht en bevor-

deren van inzet sociaal netwerk van de 

doelgroep; 

- Ondersteuning is een middel en geen 

doel op zich; 

- Focus op prestaties en minder op pro-

tocollen. 

We werken aan een maatschappelijk 

betrokken samenleving waarin we om-

zien naar elkaar en zorgen voor elkaar. 

Werk aan de winkel. 

G. de Jong 

 Wethouder  

Sociale zaken, welzijn en cultuur  

  

WMO Adviesraad GO 

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) inge-

gaan. Deze wet komt in plaats van de Welzijnswet, de Wet voorzieningen 

gehandicapten en een deel van de AWBZ. Voor een goede invoering van 

deze wet is op Goeree-Overflakkee de Wmo Adviesraad opgezet. 

  

Samenstelling 

De Wmo Adviesraad bestaat uit 13 vertegenwoordigers van belangenorga-

nisaties of bewoners uit de gemeente Goeree-Overflakkee met een onaf-

hankelijke voorzitter. De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd 

een niet-bindend advies te geven aan het college van B&W over de presta-

tievelden waarop de gemeente, in het kader van de Wmo, actief beleid 

moet gaan voeren. Via onze website willen wij van allerlei informatie over 

de Wet maatschappelijke ondersteuning aanbieden.   

                             

Meedoen 

Het motto van de Wmo is 'meedoen'. Iedereen in de samenleving moet 

kunnen meedoen, maar meedoen is niet voor iedereen even vanzelfspre-

kend. Ouderdom, handicap, sociaal economische klasse of 'moeilijkheden 

thuis' kunnen hindernissen opwerpen die het moeilijk maken om in de 

maatschappij mee te doen. 'Meedoen' wil het kabinet bereiken door de 

zorg en ondersteuning aan burgers op een andere manier te regelen. 

 

Samenwerking 

Patiënten- en cliëntenorganisaties hopen dat de centrale rol van de ge-

meente zal leiden tot minder ingewikkelde regelgeving en meer samenhang 

en maatwerk. Zij zien ook risico's, zoals ongelijke behandeling, minder keu-

zemogelijkheden en onvoldoende garanties voor een goede kwaliteit. 

Er zijn tal van belangenorganisaties, die naast een aantal specifieke belan-

gen ook heel veel gemeenschappelijke belangen zien. Samenwerking is be-

langrijk om overleg met de gemeente tot stand te brengen of bestaande 

overlegvormen te verbeteren. Omdat de Wmo Adviesraad de gemeente 

adviseert over de nieuwe wet is het van belang dat ook de inwoners van de 

gemeente Goeree-Overflakkee hun mening kunnen laten horen.  

 

Meer informatie is te vinden op de website van de adviesraad:  

www.wmo-go.nl 
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Evaluatiebijeenkomst  

Een ander agendapunt tijdens deze 

vergadering was het te houden over-

leg met fractie, steunfractie en wet-

houders. De PKV’s waren in de gele-

genheid gesteld om hiervoor punten 

aan te reiken. Mede naar aanleiding 

hiervan zijn gesprekspunten opge-

steld. De bijeenkomst heeft plaatsge-

vonden op dinsdag 29 september 

2014.  

 

Voorafgaand aan een fractievergade-

ring was er een uur voor het gesprek 

met het bestuur ingepland. Tijdens dit 

gesprek zijn verschillende zaken be-

sproken. We mochten als bestuur-

leden constateren dat de er op een 

gewetensvolle wijze omgegaan wordt 

met de taken en de verantwoordelijk-

heden die de raadsleden en wethou-

ders op de schouders gelegd hebben 

gekregen. Het bestuur heeft waarde-

ring uitgesproken voor de inzet en de 

betrokkenheid.  

De avond mocht begonnen worden 

met een geopende Bijbel. Exodus 14 

kwam tot ons. Waar het volk Israël 

geen uitkomst meer zag. De zee voor 

hen, bergen naast hen, Farao achter 

hen. Maar de Heere gaf uitkomst! Dat 

de Heere de fractie en de wethouders 

wijsheid mag geven en uitkomst mag 

brengen ook als de weg smal is.  

Het gesprek is besloten met een gebed 

om genade in Christus, wijsheid, 

kracht en leiding van God. 

 

Aanpassing partijstructuur 

Nu de landelijke partij op de huishou-

delijke vergadering besloten heeft tot 

aanpassing van de partijstructuur, is er 

ook voor de GKV (Gemeentelijke Kies-

vereniging SGP Goeree-Overflakkee) 

werk aan de winkel. Onze GKV moet 

namelijk omgevormd worden tot een 

afdeling. Aangezien wij een nog jonge 

GKV zijn, is deze relatief gemakkelijk 

om te vormen tot een afdeling. Hier-

voor zal DV. 26 november 2014 een 

ledenvergadering belegd worden.  

 

Op deze vergadering moet zaken ge-

formaliseerd worden voor de om-

zetting. Op deze ledenvergadering zal 

ook de SGP-fractie weer van de partij 

zijn. Er is dan de gelegenheid om met 

fractieleden in gesprek te gaan. U mag 

hen een hart onder de riem steken 

maar ook het vuur aan de schenen 

leggen. Kom allen op 26 november 

2014 naar Kerkgebouw Ger. Gemeente 

te Dirksland. We beginnen om 19.30 

uur. Hartelijk welkom! 

 

S.J.J. Grootenboer  

Secretaris GKV 

secretariaat@sgpgo.nl 

Van de bestuurstafel... 

In de bestuursvergadering van 2 juni 2014 zijn er binnen het bestuur van SGP 

Goeree-Overflakkee verkiezingen gehouden. De eerste verkiezing was voor de 

functie van voorzitter. De functie was vrijgekomen door het afscheid van dhr. 

M.A. van Hoepen, hierin is gekozen dhr. ir. K.J. Nipius. Vervolgens is er gekozen 

voor de functie van algemeen adjunct. In deze functie is dhr. A.T. van Wijk  

gekozen. Met deze verkiezingen zijn alle bestuursfuncties weer ingevuld. 

Van de voorzitter: 

Na Prinsjesdag heeft de landelijke 

politiek het extra druk. De coalitie, 

bestaande uit de regeringspartijen, 

betoogt en beargumenteert. De op-

positie, alle andere partijen in de 

Tweede Kamer, stellen kritische vra-

gen. Zij wenst aan te tonen dat de 

plannen geen hout snijden. 

Hoe kijken wij aan tegen de plannen? 

Door welke bril kijken wij? De SGP 

staat voor politiek met de Bijbel als 

norm. Wat zijn deze waarden en nor-

men? En wat heeft daadwerkelijk 

waarde? 

De SGP bedrijft politiek vanuit het 

hart. Dat is een warm hart voor onze 

medemens in de brede zin van het 

woord, oog voor de zwakkeren in de 

samenleving en rechtvaardige behan-

deling van ontspoorden. Gesprekken 

voeren, rondgaan over het eiland en 

goed luisteren naar wat leeft. De han-

den uit de mouwen steken. Samen-

werken met betrouwbare partners. 

Ook de moeilijke thema’s ter hand 

nemen. Is daarmee alles gezegd? Ik 

denk aan David. In de Bijbel staat van 

hem: een man naar Gods hart (1 Sa-

muel 13:14 en Hand. 13:22). De uitleg 

die daarbij staat: ‘die al Mijn wil doen 

zal’. Dat laatste geeft aan waar het 

om gaat. ‘Leer mij naar Uw wil te 

handelen.’ Daarvoor is genade, kracht 

van boven en gebed nodig. Een hart 

onder de riem voor onze SGP’ers.  

Ir. K. J. Nipius 

Voorzitter bestuur  

GKV SGP Goeree-Overflakkee 

Ook bestuurslid de Jonge ontving ter 

gelegenheid voor de uitbreiding van 

zijn gezin een SGP-slab 
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In 1994 werd ik gekozen als raadslid in de gemeente 

Oostflakkee waar we als SGP tot de herindeling altijd twee 

van de vijftien zetels hadden. Na de herindeling kwam ik in 

de nieuwe raad terecht in een grote fractie. Na zoveel ja-

ren al het werk samen gedaan te hebben, kunnen we het 

werk nu veel beter verdelen. In de huidige fractie houd ik 

me voornamelijk bezig met ruimtelijke ordening en milieu. 

Ook landbouw gerelateerde zaken, economie en leefbaar-

heid behoren tot mijn aandachtsgebieden. 

 

Impuls 

De voormalige gemeente Oostflakkee is wat mager  verte-

genwoordigd in de huidige gemeenteraad van 29 raadsle-

den. Drie raadsleden komen uit Oude-Tonge, één uit Acht-

huizen en zelf kom ik het uit het ´verre oosten´ van ons ei-

land. Als raadslid  ben je er voor de gehele gemeente. Dat 

neemt niet weg dat zaken die het oostelijk deel van het ei-

land aangaan  vanzelf door mij met meer interesse gevolgd 

worden. Het oostelijk deel mag ook wel wat extra aandacht 

hebben. Trouwens, de economie van het hele eiland kan 

een stevige impuls gebruiken. Een betere ontsluiting is 

daarom een punt dat voortdurend aandacht verdient. We 

‘hameren’ daar steeds weer op. We praten echter vaak over 

provinciale wegen waarover hogere overheden moeten be-

slissen.  

 

Ontsluiting 

Goeree-Overflakkee,  gelegen tussen twee wereldhavens, 

zal van een betere ontsluiting en aansluiting op de A4 zeker 

profiteren. Niet in de minste plaats  vanwege de verkeers-

veiligheid maar ook omdat een groot deel van de bevolking 

zal  blijven reizen tussen woonplaats en werk- of studiegele-

genheid.      

 

Leefbaarheid 

Over leefbaarheid in de (kleine) kernen zou veel te zeggen 

zijn. We zien sommige voorzieningen verdwijnen. Het is na-

tuurlijk veel vervelender als een pinautomaat verdwijnt of 

de supermarkt, dan dat je nu voor rijbewijs, paspoort of ID-

kaart (eens in de zoveel jaar) naar Middelharnis moet. Som-

mige zaken heb je als gemeentebestuur niet in de hand. Het 

is bijna altijd de ondernemer die beslist of de winkel blijft of 

niet. Andere zaken vereisen de juiste afweging van de ge-

meenteraad of en tot hoever zaken gesubsidieerd worden.  

 

Woonvisie 

De onlangs vastgestelde woonvisie bevat  ingrediënten die 

het ‘leefbaar’ kunnen houden. We weten het allemaal: de 

bevolking vergrijst en er schijnt een overschot aan (koop)

woningen te komen. De gemeente moet met dergelijke ont-

wikkelingen steeds rekening houden. De gemeente is welis-

waar geen projectontwikkelaar maar zal faciliterend en  

bemiddelend moeten opereren. Samen met huiseigenaren 

(of woningbouwcorporaties) kan herstructurering van een 

straat of aantal woningen een steentje bijdragen aan dat 

ruime begrip leefbaarheid wat zeker niet alleen van ‘harde’ 

zaken afhangt.  

 

Tot slot: de gemeente is er voor u en niet andersom. 

Schroom daarom niet om indien nodig contact op te ne-

men! 

 

A.T. van Gurp 

Raadslid  

atvangurp@sgpgo.nl 

  

Even voorstellen: Raadslid Adrie van Gurp 

Mijn naam is Adrie van Gurp. Ongeveer 52 jaar gele-

den werd ik geboren aan de Fittersweg in Ooltgens-

plaat waar ik na mijn huwelijk naar alle tevredenheid 

ben blijven wonen. We kregen drie jongens en drie 

meisjes, waarvan de jongste inmiddels alweer 13 is. 

Samen met mijn oudste broer run ik  een glastuin-

bouwbedrijf, dat  we overgenomen hebben van onze 

vader, waar we komkommers telen. 

mailto:atvangurp@sgpgo.nl
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Tot 2020 gaan jaarlijks meer dan 

70.000 bouwvakkers, installateurs, 

elektrotechnici, en werktuigbouwkun-

digen met pensioen. Sectoren als life 

science, tuinbouw, high tech en bioba-

sed economy  zien goede groeikansen. 

Hier liggen voor onze jongeren voor 

de toekomst uitdagende banen in het 

verschiet op alle niveaus. Jaarlijks zijn 

30.000 technici nodig. Techniekpact 

zet in op: kiezen voor, leren in en wer-

ken in de techniek. 

 

Samenwerking 

Samenwerking tussen ondernemers, 

onderwijs en overheid nu en in de toe-

komst is de sleutel. Het is niet voor 

niets dat er ook in onze regio veel aan-

dacht gegeven wordt aan werken in 

de techniek. Een opleiding in de tech-

niek door onze jongeren loont  voor 

een toekomstige baan. Ook in andere 

sectoren zoals de zorg, duurzaamheid 

en de voedselvoorziening zullen in de 

toekomst nog altijd banen nodig zijn. 

Automatisering en mechanisatie heb-

ben in sommige sectoren wel veran-

deringen teweeggebracht. 

 

Uitdaging 

Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt: 

daar moeten we nog een flinke slag 

maken. De mismatch tussen vraag en 

aanbod vergt een wat onconventione-

le aanpak.  

Als we bedenken dat de balans van 

instroom van schoolverlaters en baan-

openingen van technisch opgeleiden  

tussen 2011 en 2016 van het aantal 

werkzame personen min 18 a 20% 

procent is, dan ligt er een enorme uit-

daging.  Ondernemers moeten open-

staan voor lerend werken van onze 

toekomstige generaties. Onderwijs 

moet hier op inspelen en weten waar 

straks behoefte aan is. 

 

De vraag naar en het aanbod van ar-

beid veranderen de komende jaren. 

Wat de vraag betreft: innovatieve, 

technische ontwikkelingen en globali-

sering vergen andere vaardigheden, 

aanpassingsvermogen van mensen 

binnen bedrijven, maar ook flexibiliteit 

van en permanente ontwikkeling van 

werknemers om duurzaam inzetbaar 

te zijn. 

 

Mismatch 

Een afnemend arbeidsaanbod is aan 

de gang door vergrijzing en ontgroe-

ning met als gevolg naar verwachting 

een tekort van een half miljoen ar-

beidskrachten in 2015, waarvan 

300.000 hoogopgeleiden.  

De mismatch tussen vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt neemt hierdoor 

eerder toe dan af. 

 

Het Nationaal Techniekpact 2020 van VNO-NCW stelt dat Nederland ondanks 

de economische tegenwind in de top 5 staat van internationale ranglijsten 

voor concurrentiekracht, innovatie en wetenschap.  Inspelen op nieuwe 

marktkansen zoals de transitie naar duurzame energievoorziening, gezond 

voedsel, bouw en industrie en goede zorg vergen een goed opgeleide be-

roepsbevolking.  

Arbeidsmarkt 

 SGP jongeren Goedereede in een bijeenkomst met thema: ‘Jeugdwerkloosheid, heb ik straks wel een baan?’ 

‘Waar je talenten en de 

behoeften van de  

wereld elkaar kruisen 

ligt je roeping’. 



 

Ledenmagazine SGP Goeree-Overflakkee  25 

 

Hoe spelen wij nu gezamenlijk in op al 

deze ontwikkelingen? Er is in onze regio 

en gemeente een werkgroep onderwijs 

en arbeidsmarkt gevormd die breed 

naar alle sectoren kijkt. Havo 4-

leerlingen van de Prins Maurits hebben 

vragen uitgezet bij de circa 3.500 on-

dernemingen die Goeree-Overflakkee 

rijk is.  

 

Inzicht in de vraag aan welke arbeids-

krachten in de toekomst behoefte is 

moet duidelijkheid verschaffen. Het 

resultaat wordt op korte termijn be-

kend. 

 

Toekomst 

Het onderwijs moet bereid zijn om over 

grenzen van vakken en sectoren heen 

te kijken in het belang van toekomstige 

techniekwerknemers en werknemers in 

andere sectoren. Een aanpak die wer-

kelijk kan bewerkstelligen dat de aan-

sluiting tussen onderwijs en arbeids-

markt op Goeree-Overflakkee een feit 

wordt. Het gaat om de toekomstige 

werkgelegenheid van onze jongere ge-

neratie in welke sector dan ook. 

 

Aristoteles heeft eenmaal gezegd: waar 

je talenten en de behoeften van de we-

reld elkaar kruisen ligt je roeping. 

 

Laten we in het belang van toekomstig 

werk voor de jongere generatie de 

schouders zetten onder toekomstge-

richte opleidingen. Lerend werken in en 

bij bedrijven en op die manier gekwali-

ficeerde arbeidskrachten opleiden en 

afleveren die er op kunnen rekenen dat 

ze na hun schooltijd werk kunnen ver-

richten omdat er vraag naar is. 

 

F.J. Tollenaar 

Wethouder Economie,  

Onderwijs en Arbeidsmarkt 

weth.tollenaar@sgpgo.nl 

  

SGP-Jongerenavond 

 „Jeugdwerkloosheid, heb jij straks nog wel een baan?” 

 

Vrijdagavond 19 september 2014 was door de 

SGP-Jongeren van Goedereede in de Dorpstien-

den te Ouddorp een jongerenavond georgani-

seerd over het thema „Jeugdwerkeloosheid, 

heb jij straks wel een baan?”. De voorzitter van 

de SGP-Jongeren van Goedereede, Cornelis van 

Velzen, opende de avond door te lezen uit 

Mattheüs 25:14-30. Hier gaat het over de gelij-

kenis van de talenten. Op deze avond hebben 

twee sprekers hun visie op jeugdwerkloosheid 

gedeeld.  

 

Dhr. P.N. Brandwijk, beleidsmedewerker op CSG Prins Maurits, gaf vanuit het 

oogpunt van de school zijn visie op de jeugdwerkloosheid. Hij gaf aan hoe de 

school er voor zorgt dat de jongeren hun startkwalificatie behalen. Maar ook 

kregen we de cijfers te zien wat een beeld gaf van hoeveel jongeren werkloos 

zijn op het eiland, maar ook in de omgeving. Als een soort van intro vroeg 

dhr. Brandwijk of iedereen zijn mobiele telefoon wilde pakken (verschillende 

telefoons werden uitgewisseld) en naar een site te gaan waar men mee kon 

doen aan een quiz. Iedereen kreeg dezelfde vraag voorgeschoteld waarna 

men hierop moest antwoorden. De uitslag werd na iedere vraag gelijk op het 

scherm gezet zodat men kon zien wie er in de zaal zaten. Dhr. Brandwijk ein-

digde met: „Het antwoord op jeugdwerkloosheid vanuit het onderwijs is er 

niet. Wij zijn een schakel in het gehele netwerk”. SGP Tweede Kamerlid prof. 

dr. E. Dijkgraaf gaf een visie op het thema vanuit de politiek. Hij begon zijn 

betoog met te zeggen: „Vroeger kreeg men de tijd van 45 minuten, maar nu 

wordt er gewoon in de brief gezet: 15 minuten!”. 

 

Nadat beide sprekers aan het woord waren geweest, hadden we een pauze 

waarin goede gesprekken ontstonden over het thema „Jeugdwerkloosheid, 

heb jij straks wel een baan?”. Ook raakte men in gesprek met een van beide 

sprekers. Na de pauze had de organisatie een leuke quiz georganiseerd. In 

deze quiz werden vragen gesteld waarvan de antwoorden door de sprekers 

waren gezegd. Achter elke vraag stond een cijfer waaruit een mobiel tele-

foonnummer kwam. Het principe was, wie het eerst belt heeft een prijs. De 

prijs is gewonnen door: Pieter Meijer. Na de quiz zijn er nog een aantal pitti-

ge stellingen voorgeschoteld. Over deze stellingen werd ook goed gediscussi-

eerd. Deze jongerenavond is afgesloten door de heer Dijkgraaf. Aansluitend 

was er voor iedereen nog een hapje en een drankje. 

 

Kijk op onze facebookpagina of op onze website! 

www.facebook.com/SGPJGoedereede 

sgpjgoedereede.sgpgo.nl 
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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 

Ze hebben Mij vervolgd… 

Een eng land vind ik het, Noord-Korea. Het meest gesloten land ter wereld. Met 

enige regelmaat verschijnen er foto’s in het nieuws, die door het persbureau in 

Pyongyang zijn vrijgegeven. Deze foto’s hebben allemaal dezelfde strekking. Dicta-

tor Kim Jung-un spreidt zijn kennis ten toon en de omstanders maken ijverig aante-

keningen in een notitieboekje. Lachwekkend, maar ook heel eng. Want wat de fo-

to’s niet tonen: als achteraf blijkt dat je niet geïnteresseerd genoeg hebt gekeken, 

hangt je een sanctie boven het hoofd. Ook christenen hebben het heel zwaar in het 

communistische Noord-Korea. Ze worden er vervolgd en velen moeten hun christen

-zijn met de dood bekopen of slijten hun leven in werkkampen. Er is schreeuwend 

gebrek aan geestelijke lectuur. Het is daarom een prachtig initiatief van Stichting De 

Ondergrondse Kerk om de Bijbel en andere lectuur via usb-sticks het land binnen te 

smokkelen. 

 

Niet alleen in Noord-Korea worden christenen vervolgd. Wie het nieuws een beetje 

volgt, kan moeiteloos andere landen opnoemen. Kenia, Nigeria, Syrië, Irak. Boko Ha-

ram en IS lijken zich ten doel te hebben gesteld het christendom in die landen volledig 

te elimineren. Verontrustend. De Heere Jezus spreekt er al van in Johannes 15: 

“Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.” Of is dit allemaal ver van 

ons bed en wanen we ons veilig in het nog altijd vrije Westen? De armen van IS zijn 

anders behoorlijk lang. Hoe zal deze geestelijke strijd zich ontwikkelen? Hoeveel 

macht zal IS in de toekomst nog krijgen? Zal het de VS en zijn bondgenoten lukken de 

opmars van deze terreurbeweging te stuiten? Of zal ook het Westen ermee te maken 

krijgen? Vragen waar ik geen antwoord op kan geven. Weinig mensen zullen er seri-

eus rekening mee houden. Maar wie kan garanderen dat dit soort vervolgingen de 

westerse samenleving bespaard zullen blijven? 

 

Kennen wij vervolging? Zolang we nog in vrijheid naar de kerk kunnen gaan en Gods 

Woord kunnen lezen, is er van letterlijke vervolging geen sprake. Toch zijn er tenden-

sen in de samenleving waar te nemen die zorgen baren. Christelijke vrijheden worden 

steeds meer ingeperkt. Wanneer komt er een acceptatieplicht voor scholen? Hoe zit 

het met de zondagsopenstelling van winkels? Hebben we straks nog de vrijheid om 

werk op zondag te weigeren? Naast de radicale islam is ook het secularisme en het 

doorgeschoten gelijkheidsdenken in onze samenleving een groot gevaar voor het 

staan als christen in de wereld. Terwijl de zuil om ons heen afbrokkelt, dringt zich één 

vraag onmiskenbaar aan ons op: zijn wij bereid om vanwege de Naam van Christus 

smaadheid te leiden? Zijn wij bereid offers te brengen? Of sluiten we onze ogen voor 

deze ontwikkelingen en duiken we nog dieper weg achter die stukjes zuil die nog 

overeind staan? Laten we ons rekenschap van de huidige tijd geven en ons niet als 

een struisvogel gedragen. Waar komt het op aan? Geen demonstraties op het Malie-

veld, maar getuigen van de hoop  die in ons is. Wie volharden zal tot het einde, die zal 

zalig worden. 

 

G.A. Koese 

 

@elbertdijkgraaf 

Er zijn mensen die suggereren dat er gis-

teravond pensioendeal is gesloten met 

C5. Onmogelijk. Doet SGP nooit op 

zondag. 

 

@damsteneweg 

Raadsvergadering GO SGP en PvdA tot 

twee keer toe op 1 lijn #zorg  

 

@keesvdstaaij 

Zorgwekkend: in 2013 opnieuw forse toe-

name euthanasie. Psychiater Chabot, ooit 

voorstander, sprak in hoorzitting TK over 

'ontspoorde wet'. 

 

@damsteneweg 

Complimenten aan het college gemeente 

GO. Begrotingsapp en website eilandmar-

keting gelanceerd #digitaal  

 

@elbertdijkgraaf 

Kom ik bij de bouwmarkt blijkt slecht ko-

per goed-koper te zijn. 

 

@PeterGrinwis 

Eerste raadsvergadering die donderdaga-

vond begint, doorgaat in de vrijdagnacht 

en geschorst wordt om volgende week 

verder te gaan! 

 

@ServaasStoop 

Helder verhaal van @JaapSmitCdK in 

@BBnieuws: Metropoolregio mag geen 

provincie in provincie worden  

 

@keesvdstaaij 

Waardevolle post voor Timmermans in 

Europese Commissie. Hopelijk kan hij 

daar krachtig bijdragen aan minder regels 

vanuit Europa. 

 

 

https://twitter.com/JaapSmitCdK
https://twitter.com/BBnieuws
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Van der Linde 
 

Marijkeweg 1 - 3253 BN Ouddorp 

Telefoon: 0187-682882 

 

Ook gespecialiseerd in Haarden,  

Kachels en Schouwen 
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Gods dienares 

In artikel 3 van het beginselprogramma 

wordt de overheid ‘Gods dienares’ ge-

noemd. Die benaming wordt ook gebruikt 

in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en 

komt uit Romeinen 13:4. Let wel: er staat 

niet dat de overheid Gods dienares moet 

zijn, maar dat de overheid Gods dienares 

is. Dat betekent dat de overheid een in-

strument is in Gods hand. Een instrument, 

om het goede voor de inwoners te zoeken. 

Dat is een grote verantwoordelijkheid! 

 

Onderworpen 

Juist daarom is het niet om het even hoe 

de overheid regeert en welke besluiten zij 

neemt. Artikel 3 wijst erop wat daarbij de 

hoogste norm is: niet hetgeen ik denk dat 

nog wel kan, niet hetgeen meer-

dere mensen vinden, maar Gods 

Woord en Wet. Het beginselpro-

gramma zegt zelfs: onvoorwaarde-

lijk onderworpen. Gods 

Woord en 

Wet dienen altijd het uitgangspunt en de 

toetssteen van overheidshandelen te zijn. 

Niet alleen als het ons een keer uitkomt… 

 

Verantwoording 

Politici en bestuurders moeten vaak ver-

antwoording afleggen. Het college van 

burgemeester en wethouders legt bijvoor-

beeld verantwoording af aan de gemeen-

teraad. Artikel 3 wijst echter nog op een 

andere wijze van verantwoording afleg-

gen: overheidspersonen moeten aan de 

Koning van alle koningen rekenschap ge-

ven van de manier waarop zij hun ambt 

hebben uitgeoefend. Dat is voor politici en 

bestuurders een aansporing om zich hun 

ambt serieus te nemen en zich te meer 

bewust te zijn van de verantwoordelijk-

heid die op hun schouders rust. Trouwens: 

ook als we niet tot de overheid behoren, 

moeten we er innerlijk van doordrongen 

zijn dat “wij allen geopenbaard moeten 

worden voor de rechterstoel van Christus, 

opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door 

het lichaam geschiedt, hetzij goed, hetzij 

kwaad” (2 Korinthe 5:10). 

 

Samenleving 

Dat de overheid onderworpen is aan Gods 

Woord en Wet, betekent ook dat zij geroe-

pen wordt om in overeenstemming daar-

mee het goede te bevorderen en het kwa-

de te beteugelen. Dus geen (zogenaamd) 

neutrale overheid? Geen overheid die alle 

uitingen en gedragingen van de bevolking 

maar toelaat, als men elkaar maar met 

rust laat? Nee, ook voor de inrichting van 

de samenleving zijn Gods Woord en Wet 

de norm. 

 

Onmogelijk? 

Is het niet arrogant om als christen zo te 

denken? Helemaal niet! De onderhouding 

van Gods geboden is tot welzijn van land 

en volk. De Heere wil er genadig Zijn rijke 

zegen aan verbinden. Maar daarenboven 

is de Heere het waard dat hij door ieder-

een, ja óók door de overheid, wordt ge-

diend. U zult misschien zeggen: “In een 

seculariserend land als Nederland bevat 

artikel 3 een onmogelijk, onbereikbaar 

ideaal.” We hoeven inderdaad niet veel 

moeite te doen om voorbeelden te op te 

sommen van gevallen waarin de overheid 

bij de inrichting van de samenleving de 

normen uit Gods Woord met voeten 

treedt. Maar Gods Naam is toch Wonder-

lijk? Bid en smeek Hem dan om de door-

werking van Zijn Woord en geboden onder 

onze overheid en bevolking. Opdat Zijn 

koninkrijk kome! 

H. Herweijer 

hherweijer@sgpgo.nl 

Beginselprogramma  

Artikel 3 

De overheid is als dienaresse Gods in haar ambt onvoorwaardelijk onderwor-

pen aan Gods Woord en Wet, waarnaar zij geoordeeld zal worden. Bij de uitoe-

fening van haar ambt dient zij zorg te dragen voor de inrichting van de samenle-

ving overeenkomstig de in Gods Woord geopenbaarde normen en voor de nale-

ving van die normen. Regerende bij de gratie Gods en gebonden aan Zijn wetten 

is de overheid geroepen de eed te eisen. 
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In dit nummer vindt u een kaart, waarmee u zichzelf of anderen 

kunt aanmelden voor het lidmaatschap van één van de plaatselij-

ke kiesverenigingen op Goeree-Overflakkee. 

De SGP op Goeree-Overflakkee is 

dichtbij georganiseerd en hanteert 

daarbij de voormalige gemeenten als 

hun verzorgingsgebied. Inwoners van 

Nieuwe Tonge worden lid van Pkv 

Nieuwe Tonge. 

Nog geen lid? Vul dan vandaag de kaart nog in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havenweg 48 -  Ouddorp - Tel. 0187-682940 

  

  

  

  

  

De SGP staat al jaar en dag bekend als een betrouwbare partij. Geen loze verkiezingsbeloften maar een partij die zijn woord houdt. 
Een stem op de SGP is dan ook nooit een verloren stem! Herken jij je hierin? Geef ons je stem op D.V. 18 maart 2015 ! 
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INHOUD OP HOOFDLIJNEN     

 

Samen voor een sterk eiland 
 

 

De SGP-fractie vindt het belangrijk om te weten wat er in de samenleving leeft.  

Daarom komen de SGP-fractieleden graag met inwoners in gesprek.  

Dit jaar bezocht de fractie diverse markten. Een foto-impressie 

 

 

SGP zichtbaar op diverse plaatsen  
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Vestigingen in  

OUDDORP  

&  

MIDDELHARNIS 

0187-486343 


