
Rust in jachtig bestaan! 
Is het herken-
baar dat je na de 
vakantie na de 
eerste werkdag 
het idee hebt 
dat de rust al-
weer verdwenen 
is. Er wordt 
steeds meer 
geklaagd over 
onrust. Mensen 
zeggen dat het 
soms niet meer 
lukt om echt te 

ontspannen. Slapeloze nachten, Stress, 
burn-out komt steeds vaker voor. Er is een 
gebrek aan rust. We leggen daarbij elkaar 
een steeds hogere standaard op van ge-
drag en leefwijze. We moeten met elkaar 
steeds meer. Een snelle en veeleisende 
maatschappij en dat wordt je soms zat.  
 
Uitnodiging 
Wat mogen we dan toch dankbaar zijn dat 
er midden in dat jachtig bestaan één dag is 
waar we niets moeten, en alleen maar mo-
gen. Met dit in het achterhoofd wil ik een 
uitspraak van De Heere zelf citeren. Hij doet 
namelijk een bijzondere uitspraak over het 
onderwerp rust. In Mattheüs 11 vers 28 
staat geschreven: ‘Komt herwaarts tot Mij, 
allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u 
rust geven’. Jezus doet hier een uitnodiging 
om naar Hem toe te komen. Een uitnodi-
ging  voor iedereen die vermoeid is en on-
der lasten gebukt gaan. Jezus spreekt hier 
niet over vermoeidheid na een zware dag. 

Kees van Dam (Fractievoorzitter) 

Stelling 
‘Nieuw (project)  

subsidiebeleid geeft 
nieuw elan aan  

verenigingsleven’ 
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Op D.V. woensdag 18 maart 2015 kunt 
u weer naar de stembus.  
Op deze dag telt u stem 3x mee. 

Naast de verkiezingen voor het Water-
schap Hollandse Delta staan ook de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten op 
de agenda. Het zijn de Provinciale Sta-
tenleden die vervolgens weer de Eerste 
Kamerleden kiezen. Wat ons betreft kan 
de Eerste Kamer best wat meer SGP ge-
bruiken. De SGP doet aan al deze verkie-
zingen mee. Mogen wij weer op u reke-
nen?  
 
De kandidaten voor de Provinciale  
Staten op de lijst van de SGP van  
Goeree-Overflakkee: 
- S. (Servaas) Stoop, Dirksland 
- H. (Hendrik) Herweijer, Dirksland 
- P.C. (Peter) Grinwis, Ouddorp 

 
Kijk voor meer informatie op: 
www.sgpzh.nl en wshd.sgp.nl 

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

Dan moet je goed slapen. Het gaat iets 
dieper. Het gaat over geestelijke ver-
moeidheid en last van het leven.  
 
Spiegel 
Het is denk ik niet moeilijk om deze uit-
spraak door te vertalen naar vandaag de 
dag. U ziet niet mijn binnenste onrust over 
zaken en ik de uwe niet. Bij mij is er soms 
dat  verlangen om echte rust te beleven 
en te ervaren. Echte innerlijke rust. Het 
onrustige hart vindt uiteindelijke alleen 
rust in God. Hij leert ons dat je mag ko-
men zoals je bent. Misschien zegt u: hoe 
dan? Het geeft al rust als je de weten-
schap hebt dat je mag komen. Wegkijken 
van jezelf en je situatie.  
Hij zegt: Kom naar Mij, kijk naar Mij en 
leer van Mij. Een poosje geleden keek ik 
met mijn eerste kleinkind in de spiegel, 
altijd vreemd voor een klein kindje om 
zichzelf te zien in de spiegel. Alleen wat 
viel mij op we keken samen in de spiegel. 
Hij keek alleen niet naar zichzelf, maar 
naar mij.  En mag het zo ook bij ons zijn: 
afzien van onszelf en opzien naar de Va-
der.     
 
SGP NIEUWS  
In uw handen heeft u SGP NIEUWS. Het 
informatieblad van de SGP op Goeree-
Overflakkee. Wij vinden het van belang 
om u goed te informeren over diverse 
zaken die spelen op ons eiland.  
Kijk ook op onze website voor extra infor-
matie over het actuele (politieke) nieuws: 
www.sgpgo.nl 



Nog  maar 1 ½ uur thuiszorg... 

 

De gemeente was nog 
maar kort heringedeeld 
toen een inwoner uit Dirks-
land mij aanhield en op-
merkte: 'Ik heb nog maar 4 
uur thuiszorg.' en vervolg-
de hij: 'Dirksland indiceer-
de veel ruimer, daar had ik 
6 uur hulp en met die nieu-
we gemeente nog maar 4 
uur!' Ik vroeg hem: 'Lukt 
het in die 4 uur?' Hij keek 
me verbaasd aan en zei: 
'Wat is dat nou voor 
vraag?' Ik herhaalde: 'Lukt 
het in die 4 uur.' Hij zei: 'Ja 
natuurlijk lukt dat' en ver-
volgde hij met enige na-
druk: 'maar ik had 6 
uur.......!' Hoeveel uren 
hulp deze man nu nog 
heeft weet ik niet maar op 
huishoudelijke hulp moet 
behoorlijk worden bezui-
nigd. Zelfs 40%. En laatst 
werd in de raad ingespro-
ken door een hulp van een 
cliënt. Ze zei dat mijnheer 
nog maar 1 ½ uur hulp over 
zou houden van de 3 uur 
die hij nu heeft. Dat kwam 
schrijnend over. Door de 
regels heen hoorde je haar 
eigen zorg over haar baan. 
Ook daar moeten we niet 
aan voorbij gaan. 
 
De gemeente heeft alle 
cliënten in kennis gesteld 
dat er bezuinigd moet wor-
den. De zorgaanbieders 
voeren de gesprekken en 
dat zijn vanzelfsprekend 
geen leuke gesprekken. 
Getracht wordt om tot een 
redelijke oplossing te ko-
men waarbij het resultaat 
bepalend is. 
Er zijn zelfs gemeenten die 
hebben aangekondigd per 1 
januari a.s. alle huishoude-
lijke hulp te zullen schrap-

pen. De cliënt moet het dan 
maar zelf maar inkopen en 
zij die het niet kunnen beta-
len komen in aanmerking 
voor bijzondere bijstand. 
Andere gemeenten bren-
gen alle uren rigoureus met 
40% terug. Weer anderen, 
waaronder de gemeente 
Goeree Overflakkee, voert 
gesprekken om een ge-
wenst resultaat te bereiken. 
Het is te vroeg om te roe-
pen dat dat niet lukt. Wel 
moet het College en wij als 
raad aandacht hebben voor 
schrijnende gevallen.  
 
Daarnaast vinden er per 1 
januari drie decentralisaties 
plaats. De 3 D's. AWBZ ta-
ken die onder de WMO 
komen te vallen. Ook de 
jeugdhulp voor 0-18 jarigen 
en de uitvoer van participa-
tiewet komt bij de gemeen-
te te liggen. Elke week, elke 
dag bijna is er wel bericht-
geving hierover via de me-
dia. Bij de AWBZ taken gaat 
het om begeleiding, dagop-
vang/dagbesteding, ver-
voer;  kortdurend verblijf 
en het bieden van een be-
schermende omgeving. Niet 
om zorg- verpleegtaken, 
dat is een verzekerd recht. 
Niet om lijfgebonden zorg 
en niet om 24-uurs zorg 
binnen een instelling dat 
valt onder de ziektekosten-
verzekering of de nieuwe 
WLZ , Wet Langdurige Zorg. 
Bij jeugdhulp gaat het om: 
psychische problemen, kin-
derbeschermingsmaatregel
en, jeugdreclassering, in-
richten van een advies- 
meldpunt voor huiselijk 
geweld, gevallen van kin-
dermishandeling en alle 
vormen van jeugdhulp incl. 

specialistische hulp aan  
jeugd met een verstandelij-
ke beperking. Bij de partici-
patiewet gaat het er om dat 
mensen met een arbeidsbe-
perking die over een ar-
beidsvermogen beschikken 
van meer dan 20% regulier 
werk vinden in de maat-
schappij. In het regeerak-
koord is afgesproken dat er 
100.000 banen zullen wor-
den ingevuld binnen het 
bedrijfsleven en 25.000 bij 
de overheid, uiterlijk in 
2026. Mensen die geen 
werk vinden dienen een 
tegenprestatie te leveren. 
Hiermee worden de WSW 
plaatsen (beschut werken) 
landelijk teruggebracht van 
90.000 naar 30.000.  Die 
30.000 vinden een plaats 
binnen de nieuwe P-wet, 
beschut werk.  
 
Dit is de opgave waar ook 
onze gemeente voor staat. 
Onze gemeente ligt goed op 
schema. De contracten zijn 
afgesloten. Een Jeugd On-
dersteunings Team (JOT) is 
samengesteld etc. etc. 
Belangrijk is dat de commu-
nicatie met de doelgroep, 
soms kwetsbare cliënten, 
uiterst zorgvuldig plaats 
vindt en dat de regeldruk 
tot een minimum beperkt 
blijft. Als SGP staan we niet 
negatief tegenover deze 
veranderingen maar zullen 
één en ander goed blijven 
volgen en het College er op 
aanspreken als zaken niet 
op de juiste wijze plaatsvin-
den of mensen tussen wal 
en schip dreigen te vallen.  

 
Rien van der Boom 

fractielid SGPGO 
mvanderboom@sgpgo.nl 

De gemeenteraad van Goeree-Overflak-
kee heet u van harte welkom. Als ‘Gast 
van de raad’ krijgt u algemene uitleg 
over het gemeentebestuur, de raads-
vergadering, de politieke verhoudingen, 
de rol van de gemeenteraad en de wijze 
waarop besluiten worden genomen in 
de gemeente. Raadsleden die als gast-
heer/-vrouw optreden, vertellen iets 
over zichzelf en het raadswerk. Uiter-
aard krijgt u volop gelegenheid vragen 
te stellen aan deze raadsleden. Aanmel-
den kan via: 
www.sgpgo.nl/gastvanderaad 

 
 

Gast van de Raad 

Eilandmarketing 
 
Goeree-Overflakkee heeft als eiland 
midden in de Delta veel te bieden. 
Daarbij is voor de toekomst een balans 
in de economie van groot belang. Daar-
om is het project Eilandmarketing in 
het leven geroepen met als doel om de 
eilandelijke producten zo aantrekkelijk 
mogelijk op de markt te brengen. Het 
eiland op de kaart zetten en consumen-
ten en producenten met elkaar te ver-
binden dus. 
 
Rust en ruimte, is een ‘product’ dat van 
belang is voor het toerisme. Wat dat 
betreft is de SGP voor kwaliteitsverbete-
ring van de huidige voorzieningen. Daar-
bij dienen we de zondagsrust in het oog 
te houden. Veel recreanten komen juist 
ook daarvoor naar ons eiland. 
 
Om zaken te ‘vermarkten’ moeten wel 
een aantal basisvoorwaarden in orde 
zijn. We ‘hameren’ als SGP regelmatig 
op betere bereikbaarheid en ontsluiting 
van het eiland en de aansluiting op de 
as Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen 
(A4). De economie van ons eiland kan 
mede daardoor een flinke impuls krij-
gen. Bijkomend effect zal zijn dat onze 
jongeren meer op het eiland blijven 
wonen omdat het woon-werk verkeer 
te doen is, of werk te vinden is in onze 
gemeente. Het één staat dus niet los 
van het ander. 



De jongerencoach is inmid-
dels 5 jaar aan het werk op 
het eiland. Aanleiding was 
een rapport van de GGD 
waarin staat dat het ge-
bruik van alcohol en drugs 
veel hoger ligt dan in ver-
gelijkbare gebieden in Ne-
derland, een zorgelijke 
ontwikkeling dus.  
 
Actief beleid 
De SGP vraagt regelmatig 
aandacht voor deze proble-
matiek. In ons programma 
staat dat als volgt ver-
woord: ‘De SGP vraagt spe-
ciale aandacht voor het 
verslavingsbeleid. Er be-
staan veel vormen van ver-
slaving. Met name versla-
ving aan alcohol, drugs, 
roken en gokken vragen 
gerichte behandeling. Ver-
slaving vormt een bedrei-
ging voor de gezondheid en 
het toekomstperspectief 
van de betrokkene en leidt 
soms ook tot openbare 
overlast. Daarom wil de 
SGP een actief beleid om 
verslaving terug te dringen, 
een beleid dat begint met 
erkenning van de proble-
matiek en werkt met ge-
richte maatregelen’. 

Project 
In 2006 zijn de vier voor-
malige gemeenten gestart 
met het project: ‘Het Ge-
heim van Goeree’. Diverse 
plaatselijke kerken partici-
peren in dit project. De 
doelstelling van het project 
was om via preventie de 
jeugd op de schadelijke 
gevolgen van alcohol en 
drugs te wijzen.  
 
Het project is in 2009 ver-
breed en werden ook jon-
geren buiten de kerkelijke 
gemeenten gewezen op de 
gevaren. Er zouden volgens 
het al rapport van de GGD 
300 jongeren verslaafd zijn 
aan alcohol of drugs.  
 
 

Veldwerker 
Met stichting Ontmoeting is 
eind 2008 door diverse ker-
ken een overeenkomst ge-
sloten om te komen tot het 
aanstellen van een Veld-
werker. In maart 2009 is 
Jaco Hakkenberg de straat 
opgegaan om de jongeren 
tussen de 16 en 25 jaar op 
te zoeken. Veelal waren dit 
jongeren die geen (t)huis 
hebben, schulden hebben, 
verslaafd aan alcohol of 
drugs zijn, rondlopen met 
psychische problemen, su-
ïcide. Inmiddels heeft de 
gemeente een groot deel 
van de financiën voor haar 
rekening genomen en kon 
het werk door de nieuwe 
coach, Arjen Smit, begin dit 
jaar worden voortgezet.  

Jongerencoach op Goeree-Overflakkee 
www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl  Column 

Tradities 

We hebben als christenen zo onze tradi-

ties. Je kunt een traditie omschrijven als 

een gebruik of gewoonte die van de ene 

generatie op de andere wordt doorgege-

ven met als doel de maatschappelijke 

stabiliteit in stand te houden. Dat is nogal 

wat dus. Een traditie is niet zomaar iets. 

Als je de volzin omkeert, zou het ontbre-

ken van tradities betekenen dat we in een 

instabiele maatschappij zouden leven. 

Misschien is dat ook wel zo.  

Veel van onze tradities zijn gebaseerd op 

de Bijbel, Gods Woord. De Bijbel geeft 

structuur aan het leven. Het onderhouden 

van Gods geboden is heilzaam voor de 

samenleving, iets waar de SGP ook van 

harte achter staat. Toch kan niet van alle 

tradities worden gezegd dat ze uit de Bijbel 

voortkomen. Integendeel, sommige tradi-

ties gaan zelfs lijnrecht tegen Gods Woord 

in. In de tijd van Jezus was dit ook het ge-

val. Meerdere malen sprak Jezus: “Gij hebt 

gehoord, dat van de ouden gezegd is…”, 

waarna Hij direct liet volgen: “Maar Ik zeg 

u…” (Matth. 5). Het lijkt of Jezus hier een 

strijd voerde met de traditie. 

Ik denk dat dit ook weleens kan gelden 

voor veel van onze christelijke tradities. 

Hoewel ik zeker geen pleidooi voer de tra-

dities maar af te schaffen, is voor veel tra-

dities geen grond te vinden in de Bijbel. Dit 

hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Het is 

wel verkeerd als men aan de tradities 

meer gewicht toekent dan aan Gods 

Woord. Ik kan me niet aan de indruk 

onttrekken dat dit in christelijk Nederland 

meer dan eens aan de orde is. Als de bui-

tenkant maar klopt, als je maar loopt in 

het spoor van de traditie, dan is het goed. 

Maar als God ten oordeel komt, zal Hij niet 

vragen of je de tradities hebt gehouden, 

maar of je hebt geleefd naar Zijn Woord. 

Leer en leven, ze zijn onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden.  

Gert Koese 

CARTOON 

MJ de Jonge 

http://www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl


De begroting voor Goeree-
Overflakkee is onlangs 
vastgesteld. Besluiten op 
Rijksniveau hebben hun 
doorwerking in de gemeen-
tebegroting. De verzor-
gingsstaat die we al een 
aantal jaren kennen is door 
de vergrijzing en de crisis 
onbetaalbaar geworden. 
Het kabinet grijpt daar dan 
ook diep op in. Bepaalde 
taken en bevoegdheden 
worden overgedragen naar 
gemeenten omdat deze 
dichter bij u staan. We noe-
men dat met een moeilijk 
woord decentralisaties.  

 
Maar met dat overdragen 
van taken komt er wel min-
der geld naar de gemeenten 
toe. We moeten het dus 
met substantieel minder 
geld doen. Er zal dus anders 
gedacht moeten worden. In 
grote lijnen komt het neer 
op de volgende uitgangs-
punten:  

Uitgangspunten 
Bij hulpverlening gaat het 
er om wat u zelf kan of zelf 
kan organiseren. 
Het gaat voortaan om het 
oplossen van uw probleem 
in bijvoorbeeld het huishou-
den en niet om het aantal 
uren hulp.  
De vanzelfsprekendheid 
van het verkrijgen van sub-
sidies komt te vervallen.  
Er zal meer een beroep 
worden gedaan op dorps-
kernen en de kracht van de 
kern zelf. 
Iedereen moet zich weer 
en meer in gaan zetten voor 
elkaar, dit kan voor een 
persoon zijn, maar kan ook 
een bijdrage zijn voor het 
dorp of een groep mensen. 

 
Veranderingen 
Het werken met deze nieu-
we uitgangspunten gaat u 
merken. Bijvoorbeeld bij de 
hulp in het huishouden, in 
uw vereniging of bij het in 

stand houden van een kin-
derboerderij. Maar het zou 
ook kunnen dat er een ho-
gere bijdrage verwacht zal 
worden voor het bijwonen 
van een muziekles. Een an-
dere manier van werken is 
nodig maar is ook mogelijk. 
Het zoveel mogelijk met 
elkaar doen is daarbij be-
langrijk.  
 
Uitdaging 
In deze nieuwe manier van 
werken zit ook een mooie 
uitdaging. Wel zullen we de 
ontwikkelingen nauw-
lettend volgen. Daarnaast 
kunnen we u de toezegging 
doen er te zijn voor mensen 
die het echt nodig hebben. 
Daarnaast zullen we zorg-
vuldig omgaan met alle acti-
viteiten die een maatschap-
pelijk doel dienen. We zul-
len als gemeente waar no-
dig ondersteunen, in welke 
vorm dan ook. 

Colofon 
Dit is een uitgave van de werkgroep Printmedia onder verantwoording van de  

Commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee 
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Er zullen ongetwijfeld vragen zijn over 
het politieke reilen en zeilen in onze 
mooie gemeente. Mogelijk blijft u lo-
pen met deze vragen.  
 
Spreekuur 
Als SGP fractie bieden wij u de mogelijk-
heid 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 
fractie-secretaris: pcgrinwis@sgpgo.nl.  
 

Nieuwsbrief 
De SGP Goeree-Overflakkee geeft elke 
maand een digitale nieuwsbrief uit met 
politiek nieuws uit uw gemeente. U 
kunt zich hiervoor eenvoudig inschrij-
ven via onze website: www.sgpgo.nl/
nieuwsbrief 

Uitgesproken ‘’Als tijd geld is, hoe 
arm ben je dan als je 
géén tijd hebt’’ 

De stem en steun van leden is van 

groot belang. Daarom nodig ik u van 

harte uit lid van de SGP te worden. 

Daarmee gaat u achter het werk van de 

SGP staan! 

 

 

 

     De SGP staat er voor. Gaat u erachter staan? 

Aanmelden kan via www.sgpgo.nl/leden 

Bezuinigingen, wat betekent dit voor u ? 


