
 
 

Jaap Willem 
       Eijkenduin 

Petra  ’t Hoen Cees Grinwis Peter Keuker 

Economische    
                Zaken  

Sociale Zaken 
Cultuur 

Ruimtelijke  
         Ordening 

Accommodaties 
Jeugdzorg 

Water  WMO Grondbeleid  Onderwijs 
Energie AWBZ Recreatie Subsidiebeleid 
Financiën 
Vertrouwens-
commissie 
Kernen midden 
 

Werkgevers-
commissie 
 
Kernen oost 

Toerisme 
 
 
Kernen west 

Auditcommissie 
 
 
Kernen midden 

Voorwoord 
Met het uitbrengen van periodieke nieuwsbrieven wil de PvdA-fractie haar kiezers op de 
hoogte houden van haar standpunten en acties in de gemeenteraad van Goeree-
Overflakkee. Deze nieuwsbrief zal ongeveer 6 keer per jaar uitkomen. In de eerste maand 
januari is er al erg veel gebeurd in de nieuwe raad. Zo zijn er inmiddels zo’ n 50 
verordeningen de raad gepasseerd. De meeste verordeningen zijn probleemloos 
ineengeschoven. Enkele verordeningen moesten worden teruggenomen, omdat de raad 
daar nog niet helemaal uit was, o.a.: APV, beheer begraafplaatsen, gemeentewapen en vlag, 
In deze brief kunt u bijna integraal lezen, hoe wij onze standpunten naar voren gebracht 
hebben. 
 
Maiden speech van Jaap Willem Eijkenduijn 
2 januari 2013 
Henk Krol van de 50plus partij mocht op 20 september in de tweede kamer, ruim twee uur na 
zijn beëdiging, zijn maiden speech houden. Een record. Ik ga vandaag dit record van die 
andere 50plusser evenaren. 
 “Het zijn donkere tijden en we moeten sterk zijn”. Met deze woorden begint de zevende 
Harry Potter film. Bij het lezen van het coalitieakkoord dacht ik regelmatig aan deze film 
terug. Niet alleen om weg de dromen naar een andere wereld, maar ook dat het zo fijn zou 
zijn als ik de toverstok van Harry Potter zou hebben. Ik zou dan veel ongedaan kunnen 
maken. 
 
 Allereerst wil de Partij van de Arbeid fractie een compliment geven aan de opstellers van het 
document. Er is veel aandacht aan besteed. Het ziet er goed uit. Vooral de foto’s vonden wij 
erg mooi. 
Bij het lezen van het coalitieakkoord werd ik niet blij en ook niet verrast. De vier gemeenten 
hebben de nieuwe gemeente een fijne bruidsschat gegeven; een tekort van ruim 5 miljoen 
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oplopend naar misschien wel meer dan 10 miljoen per jaar. De primaire reactie van het 
nieuwe college is om te gaan bezuinigen en het tekort af te wentelen op de burger.  
Ik werd ook niet blij, omdat 3 van de 5 wethouders medeverantwoordelijk zijn voor het laten 
oplopen van dit tekort. Het zou de coalitiepartijen hebben gesierd, als ze hier frisse mensen 
zonder verleden zouden hebben voorgedragen, zoals het wel het geval is bij de 
burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier.  
 
De betrokkenheid van sommige wethouders met de beleidsvelden van het college wekken 
vragen op, op het gebied van integriteit en transparantie. We verwachten hier op korte 
termijn van het college nadere uitleg over en dringen aan op een regelmatige toetsing van 
mogelijke integriteitsconflicten. 
 
Over de samenstelling van het college zal ik kort zijn. Wij vinden het college onevenwichtig 
van samenstelling. De oostkant van het eiland is niet vertegenwoordigd en misschien wel 
pijnlijker is het feit, dat circa 50% van de toekomstige begroting bij de wethouder sociale 
zaken komt te liggen. Dit toont een duidelijke onderwaardering van deze portefeuille en de 
daarom gekoppelde uitdaging op het gebied van sociale zaken, jeugd en welzijn, maar ook 
op het gebied van sport, kunst en cultuur.  
 Ik vind het ook jammer, dat de 25% van de bevolking die in september bij de landelijke 
verkiezingen nog links gestemd heeft, zich niet vertegenwoordigt ziet in dit college. Het 
college is ons inziens dan ook geen afspiegeling van de bevolking. Een slechte start. 
Waarom er vijf wethouders moeten komen is mij ook onduidelijk en een doorn in het oog. 
Vier parttime wethouders waren volgens ons ruim voldoende geweest. Als je ervan uit gaat, 
dat een fulltime wethouder ruim 100.000 euro per jaar kost, lijkt mij dit ook geen verkeerde 
gedachte. Met het geld dat hiermee bespaard zou zijn, kan het zwembad in Dirksland open 
gehouden worden. Met het verspillen van geld, dat de Partij van de Arbeid altijd onterecht 
verweten is, gaat dit college gewoon verder. 
 
Het coalitieakkoord is op vele fronten vaag, ademt de sfeer uit van bezuinigen, 
rentmeesterschap en op de winkel passen. Weinig inspirerend. Terwijl iedereen tijdens de 
verkiezingscampagne verkondigde, dat de herindeling ruime kansen bood en dat er volop 
mogelijkheden waren om op ons mooie eiland een mooie toekomst tegemoet te gaan. Van 
die positieve geest is weinig terug te vinden.  
Weinig plannen voor ontwikkeling van de detailhandel, weinig visie, weinig creativiteit op het 
gebied van duurzaamheid, weinig mogelijkheden voor jongeren, kortom, het nieuwe college 
ademt een sfeer uit van somberheid.  
 
Het zijn terecht donkere tijden. 
 
Het college wil wel de economie gaan stimuleren. Een nobel streven, waarbij de nadruk ligt 
op toerisme en recreatie, energie, zorg, landbouw en visserij. Allemaal sectoren uit de 24-
uurs economie. Men wil zelfs winkels buiten de kernen zeven dagen per week gaan toelaten. 
Hoe men dit gaat rijmen met de permanente aandacht voor de zondagsrust is voor ons een 
groot raadsel. 
 
Ondanks dat de coalitie zich verantwoordelijk voelt voor de zwakkeren in de samenleving, 
maakt de Partij van de Arbeid zich toch ernstige zorgen. Het college wil de zelfredzaamheid 
bevorderen. Op zich goed, wanneer dit maar niet betekent dat men zich zelf maar moet zien 
te redden. De gemeenschap zal altijd een vangnet moeten bieden voor die mensen die het 
niet alleen kunnen. 
Wij maken ons zorgen over de bijstandsmoeder die nu door de bijzondere bijstand haar twee 
kinderen kan laten sporten en dit misschien ziet wegvallen, of dat paar die beiden hard 
moeten werken om het hoofd boven water te houden en drie dagen per week hun kinderen 
aan de warme zorg van de kinderdagopvang overdragen, of de jeugd die nu al niet al teveel 



te doen heeft en dit alleen maar minder ziet worden, of de oudere die zorg nodig heeft, of  
…..  eigenlijk alles wat leuk is voor de mens zoals kunst, cultuur en sport. 
 
Bezuinigen is eenvoudig. Bezuinigen zonder dat de dienstverlening aan burger en 
bedrijfsleven er op achteruit gaat is een uitdaging. De herindeling zou dan ook het juiste 
moment moeten zijn om eens “out-of-the-box” te denken. Een nieuwe start biedt nieuwe 
kansen, zoals een overheid die meer gebruik maakt van alle kennis en ervaring die aanwezig 
is bij burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Een overheid die hierdoor ook 
fors kleiner zou kunnen worden. 
 
Het zal dan ook niet als een verrassing komen, dat de Partij van de Arbeid het voorliggende 
akkoord niet zal steunen.  
 
Wij hebben toegezegd constructieve oppositie te gaan voeren. In het kader hiervan, nemen 
wij dan ook direct het voortouw voor het “Witboek Goeree-Overflakkee”. De Partij van de 
Arbeid zal in de komende weken een initiatief lanceren om vanuit de bevolking, 
maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven, oplossingen te gaan verzamelen om het tekort 
te kunnen opvangen.  
Wij gaan aan iedereen twee vragen stellen: “Hoe kunnen we bezuinigen zonder dat de 
kwaliteit van de dienstverlening omlaag gaat?” en “Hoe kunnen we meer geld verdienen, 
zodat we niet hoeven te bezuinigen?” Iedere burger, organisatie, onderneming, politieke 
partij, kan aan dit initiatief meedoen. Het doel is een antwoord te geven op het sombere 
scenario dat het nieuwe college schetst.  
Kortom. Wij gaan op zoek naar positieve initiatieven waarmee Goeree-Overflakkee Sterker 
en Socialer kan worden, zodat we binnenkort kunnen zeggen: “Het waren donkere tijden”. 
 
Het coalitieakkoord 
Alle partijen, behalve de fractie van de PvdA, hebben ingestemd met het coalitieakkoord. Wij 
hebben het akkoord ter kennisgeving aangenomen. Hierboven heeft u kunnen lezen welke 
bedenkingen de PvdA-fractie heeft. 
 
Integriteit bestuurders 
Jantine Kriens, PvdA wethouder in Rotterdam, zei onlangs tijdens een rondetafelgesprek 
over integriteit in het openbaar bestuur: "Integriteit gaat over vertrouwen en dat is de core-
business van de politiek". Ze sloeg hiermee de spijker op zijn kop. Als de politiek niet integer 
handelt, zal de burger ook geen vertrouwen hebben in het openbaar bestuur.  En als de 
burger geen vertrouwen heeft in het openbaar bestuur, dan kunnen we de winkel net zo 
goed sluiten. 
De fractie is in de raadsvergadering van 24 januari ingegaan op het rapport van BING naar 
aanleiding van een integriteitsonderzoek onder de kandidaat wethouders. Naast 
complimenten voor het initiatief, waren er ook kritische opmerkingen. Integriteit bestaat niet 
alleen uit het formeel regelen van zaken, maar vooral door de schijn van 
belangenverstrengeling weg te nemen. Dingen op papier regelen, maar hier in de praktijk 
geen gevolg aan geven is dodelijk. De perceptie is in deze belangrijker dan de feiten. Het 
rapport van BING vraagt hier dan ook nadrukkelijk aandacht voor. Zo maakt het rapport van 
BING nogal wat kanttekeningen over wethouder Koningswoud (SGP) en Van der Vlugt 
(CDA). Het college heeft hierop maatregelen genomen, maar niet zo ver, dat het risico van 
belangenverstrengeling weggenomen is. Het risico bestaat hierdoor dat het hele college 
vleugellam wordt. Hier is voor gewaarschuwd.  
Het college is ook gevraagd, niet eenmalig maar continu aandacht te blijven houden voor 
integriteit. Zet het uitstekende initiatief van een integriteitsonderzoek als periodieke activiteit 
op de agenda. Hierdoor kunnen we als raad onze controlerende taak nog verder uitdiepen 
en blijven we elkaar scherp houden. Hierbij is in overweging gegeven, het onderzoek uit te 
breiden naar college en raad, en niet alleen college. (Jaap Willem Eijkenduijn) 
 



Profielschets benoeming burgemeester 
De PvdA wil haar complimenten uitspreken voor de samenstelling en totstandkoming van de 
profielschets voor een burgemeester op GO.  
Het tijdsbestek waarin dit alles tot stand gekomen is, was kort. Er stonden meer zaken  op de 
prioriteitenlijst, maar het is gereed. Reeds in januari kunnen we de procedure starten. Hulde 
voor een ieder die hieraan meegewerkt heeft. 
 
De burgemeestersfunctie is in iedere gemeente belangrijk, maar de PvdA wil stellen dat bij 
een startende gemeente als de onze dat extra belangrijk is. Er moet een goede match 
komen tussen ons eiland (bewoners, ondernemers, instellingen) en de burgemeester. De 
burgemeester zelf is matcher tussen velen op het eiland. Daarom is deze profielschets ook 
zo belangrijk: de blauwdruk voor wat wij belangrijk vinden moet erin staan. 
Als we dan deel A lezen vinden we dat een mooi stuk. Prachtig. Bijna .. een reclamefolder. 
Je wilt hier direct komen wonen als je het leest. De eilandmarketing is begonnen ! Is dat erg?   
Nee, ons eiland is mooi, heeft veel prachtige plekjes, kansen, mogelijkheden, maar als we 
eerlijk willen zijn: dan horen woorden als krimp (demografische krimp: vergrijzing, 
ontgroening) en verpaupering dorpskernen hier ook in thuis. Er zijn ook reële gevaren die op 
de loer liggen, naast de vele kansen die we ook zien. Laten we daar niet omheen draaien. 
Benoem deze punten ook in de gesprekken. 
In deel B gaat het meer over de gezochte persoon van burgemeester. 
 
Als PvdA willen we benadrukken dat we opzoek zijn naar iemand met een zeker kaliber, 
iemand met ervaring, iemand met een netwerk. Ons eiland moet op de kaart gezet worden: 
op economisch gebied en op toeristisch gebied. Na de fusie moet duidelijk worden dat onze 
schaalvergroting ook leidt tot kwaliteitsverbetering (zonder overigens burgemeesters uit het 
verleden hierbij te kort te willen doen). Bij een goed en breed netwerk denken we aan DH, 
Brussel, bedrijfsleven. Een lobbyist, iemand die dus ook naar buiten gericht is. 
Niet een 6e wethouder, maar iemand die boven de partijen staat en mensen verbindt. 
Partijen bij elkaar brengen, dat is wat we willen. 
 
Diezelfde naar buiten gerichtheid zien we graag terug bij de meer traditionele 
burgemeesterstaken. Hij of zij is naar alle bevolkingsgroepen gedienstig: van installatie 
nieuwe Nederlanders, een sinterklaasviering op de Kaai, brandweer bijeenkomst, 
muziekconcert van Vooruit/de Hoop of lokale toneelvoorstelling, om zomaar eens wat zaken 
te noemen op cultureel, maatschappelijk en folklore gebied. Waarbij ik uiteraard niet zeg dat 
de burgemeester altijd en overal aanwezig moet zijn. Daarvoor is het dan wel weer handig 
dat we maar liefst 5 wethouders hebben. 
 
Bij de verkiezingen van november was de opkomst laag, bijna de helft van onze 
kiesgerechtigden is helaas niet gaan stemmen. Onze burgemeester is er ook voor degenen 
die niet naar de stembus zijn gegaan, wat hun redenen daarvoor ook geweest zijn. 
De burgemeester is voor onze burgers ook de meester van  de burcht. Als onze 
burgemeester binnenkomt, dan staat daar ook iemand. 
 
Die meester van de burcht, mag wat ons betreft ook best een vrouw zijn. 
Nu kent onze raad en college 29, 5, 6 dus 35 leden waarvan slechts 3 vrouwen. Beetje 
rekenen leert dat we op zo'n 8% vrouwen zitten. Daarin zijn we uniek in Nederland. De Staat 
van het Bestuur (een mooi boekwerk dat uitgegeven wordt met daarin vele cijfers over 
bestuur in Nederland) stelt dat het aandeel vrouwen toeneemt naarmate de gemeente groter 
wordt. Landelijk is 26% vrouwen het gemiddelde. We zitten met onze man/vrouwverhouding 
op het niveau van 1970... tja, daarin is GO uniek. 
 
De PvdA wil liever uniek zijn om andere kwaliteiten. Met een vierde vrouw erbij komen in 
ieder geval boven de 10%. Dan hoeven we ons daar iets minder voor te schamen. 



 Het moge duidelijk zijn: bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw. Wij 
spreken het vertrouwen uit in de vertrouwenscommissie en wensen hen veel wijsheid en 
succes toe. (Petra ‘t Hoen) 
 
Verordening leerlingenvervoer 
Als het gaat om leerlingenvervoer, dan moet de subsidiërende instantie vaak onderscheid 
maken, maar vaak is het ook een kwestie van mogen. 
Voor gehandicapte kinderen moet er een goede vervoersregeling zijn. 
Waar het gaat om identiteitsvervoer, dan is dat een kwestie van mogen.. 
Ouders van gehandicapte kinderen hebben nauwelijks een keuzemogelijkheid en zijn vaak 
aangewezen op een school op afstand. 
 
De andere ouders zijn vrij om een school te kiezen die bij hen past. Deze laatste groep moet 
echter niet rekenen op betaling vanuit de overheid. 
Onze dorpen moeten voortbestaan met eigen kinderen. Verplaatsen van je kinderen uit je 
dorp vanwege identiteitsonderwijs is slecht voor de leefbaarheid. 
Is het bekend dat de coalitie werkt aan een landelijke wetswijziging? 
De verplichting om reiskosten te betalen voor een vrij kleine, maar wel verhoudingsgewijs 
heel dure groep is niet reëel meer. 

 
De PvdA-fractie vraagt het college om deze wijzing nadrukkelijk te volgen.  
Tevens zouden wij de kosten die hiervoor gemaakt worden graag uitgesplitst zien: vervoer 
voor gehandicapte leerlingen en leerlingenvervoer op basis van identiteit. 
 
Dit is geen zaak van alleen christelijke scholen. Immers er worden ook kinderen van 
openbare huize vervoerd onder dezelfde noemer. Ook dat is een erkende richting. Sterker 
nog, de wet draagt de gemeentebesturen op te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs 
in de omgeving.  
 
De VNG pleit voor samenwerkingsscholen in krimpgebieden. Dat zou onze aandacht moeten 
krijgen. Wij denken aan kleine kernen als Herkingen en Stad a/h Haringvliet. 
 
De PvdA-fractie vraagt het College rekening te houden met de op handen zijnde invoering 
van Passend Onderwijs. Nu gaan dagelijks zo’n 50 kinderen ons eiland af om elders 
onderwijs te volgen. Straks moeten wij gaan proberen een aantal van hen een passende 
plaats op het eiland te geven, daarnaast gaan geïndiceerde leerlingen uit het reguliere 
onderwijs van plaats veranderen, omdat de eigen school niet aan het gewenste 
ondersteuningsprofiel voldoet. Er bestaat een gerede kans dat een derde groep aanspraak 
zal maken op een vergoeding voor leerlingenvervoer. Samenwerking is de toekomst van het 
onderwijs. Geen segregatie! 
Het zogenoemde ‘richtingenvraagstuk’ heeft geleid tot veel jurisprudentie. Aanvankelijk 
beperkte de jurisprudentie zich bij de vraag over het al dan niet doen toekennen van een 
vervoerskostenbekostiging tot het zogenoemde ‘klassieke richtingenbestand’. Kenmerkend 
hierbij is dat het gaat om stromingen van levensbeschouwelijke en godsdienstige aard. Ook 
bijzonder onderwijs op algemene grondslag is hierbij als richting aan te merken. 
In het algemeen kan gesteld worden dat naast scholen voor openbaar onderwijs, tot het 
klassieke richtingenbestand binnen het bijzonder onderwijs gerekend worden:  
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-scholen voor (rooms)katholiek onderwijs,  
-scholen voor protestants-christelijk onderwijs,  
-scholen voor gereformeerd (vrijgemaakt) onderwijs (KB 28 december 1960, nr. 95; zie Jur 
5.1),  
-scholen voor reformatorisch onderwijs,  
-scholen voor algemeen bijzonder onderwijs (KB 15 december 1948, nr. 37; zie Jur. 5.2).  
-Daarnaast kunnen in het christelijk onderwijs, wat betreft het leerlingenvervoer, de volgende 
richtingen worden onderscheiden: gereformeerde schoolvereniging, scholen met den bijbel, 
christelijk-nationaal, hervormd.  
-In jurisprudentie worden ook de zogenoemde evangelische scholen als een afzonderlijke 
richting aangemerkt (RvS 11-2-97, AB 1998, 28). 
-Daarnaast zijn ook de Joodse scholen als afzonderlijke richting aan te merken. Gezien de 
statuten van Islamitische scholen wordt er van uitgegaan dat ook zij een eigen richting 
vertegenwoordigen. Hetzelfde geldt voor Hindoeïstische scholen. 
 
Concreet vraagt de PvdA-fractie aan het College en de Raad: 

1. Hoe te denken over een vervoersvergoeding voor leerlingen op ideële basis? 
2. Kent u de gevolgen van Passend Onderwijs en hoe denkt u hierop proactief te 

reageren? 
3. Kunt u aangeven hoeveel kinderen op ideële gronden gebruik maken van de 

gemeentelijke regeling leerlingenvervoer? (Peter Keuker) 
 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
De Raad heeft in al haar wijsheid besloten om de APV van de agenda te halen. Onze fractie 
heeft in de nieuwe verordening vooral moeite met de artikelen: vloekverbod en 
sluitingstijden. Slechts 10 gemeenten hebben een vloekverbod in hun APV opgenomen.  
Op Goeree-Overflakkee zat dit alleen in de APV van Goedereede. 
Wonderlijk dat bij het samenstellen van de nieuwe APV dit stukje Goedereede automatisch is 
meegenomen. Dit is niet de grootste gemene deler. 
Juridisch is het absoluut niet houdbaar, zie hieronder een stukje geschiedenis. 
Dit APV-artikel is in ieder geval in de praktijk niet uitvoerbaar als het om handhaving gaat. 
(Cees Grinwis) 
 
Verordening huisvesting onderwijs 
De PvdA-fractie wil enkele kritische opmerkingen maken bij de Verordening huisvesting 
onderwijs. 
In de artikelen 30 en 31 wordt gesproken over het aantal klokuren/lesuren dat een gymlokaal 
wekelijks in gebruik moet zijn voor gymnastiekonderwijs. Men spreekt over minimaal 40 
lesuren/klokuren. Anders is er sprake van leegstand. 
In de toelichting op artikel 30 (bijlage blz.110) staat vervolgens beschreven: 
“Het getal 40 betekent niet dat scholen voor primair onderwijs verwezen worden naar een 
gymnastiekruimte die nog geen 40 klokuren in gebruik is.” 
Toch weet ik dat o.a. op Havenhoofd en Herkingen kinderen via een dure vervoerregeling 
gebruik moeten maken van een gymnastiekruimte op afstand. 
Dit kost geld en bovendien kost dit effectieve leertijd voor de kinderen. 
Iedere school zou een gymvoorziening op loopafstand moeten hebben. In artikel 30 en in 
bijlage 1, deel B wordt gesproken over de afstand in relatie tot de gymruimte. Echter, een 
getal wordt hier niet genoemd. 
De PvdA-fractie zou graag een overzicht en zienswijze van het College ontvangen m.b.t. het 
toekomstig gebruik van gymnastiekruimten. (Peter Keuker) 
 
 
 
 
 



Nieuw gemeentewapen 

 
 
Witboek 
De Partij van de Arbeid heeft het initiatief genomen tot het Witboek Goeree-Overflakkee. 
Dit witboek (www.witboekGO.nl) moet een antwoord zijn op de bezuinigingen van de nieuwe 
gemeente Goeree-Overflakkee. De Partij van de Arbeid wil graag antwoord op de twee 
vragen: 

1. Waarop kan de gemeente bezuinigen, zonder dat de dienstverlening naar burger, 
maatschappelijke organisatie of bedrijfsleven er op achteruit gaat? 

2. Hoe kan de gemeente meer geld verdienen, zodat er minder bezuinigd heeft te 
worden? 

De Partij van de Arbeid roept alle burgers, maatschappelijker organisaties, bedrijven, 
politieke partijen hun mening te geven. Wij zullen alle reactie verzamelen en bundelen in het 
Witboek Goeree-Overflakkee. Het witboek willen we in maart 2013 aanbieden aan de 
gemeente. 
 
Openbaar vervoer (Arriva) 

 

Mede dankzij steunfractielid Jans 
Hoving is besloten om de 
hiernaast afgebeelde voorstellen 
voor een nieuw gemeentewapen 
van de raadsagenda te halen. 
De fractie vond beide voorstellen 
zeer ongeschikt als nieuw 
gemeentewapen. 
In de gemeentearchieven liggen 
prachtige voorbeelden van 
bijvoorbeeld het waterschap. 
Cees Grinwis zal mettertijd over 
dit onderwerp inspreken. 

http://www.witboekgo.nl/
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Enquête PvdA-fractie i.v.m. Arriva tarieven  
De nieuwe tarievenstructuur, die vervoersbedrijf Arriva per 1 januari ingevoerd heeft, 
veroorzaakt grote beroering op Goeree-Overflakkee. 
Voor veel reizigers op ons eiland, maar ook in de Hoekse Waard, is een busrit fors duurder 
geworden sinds de jaarwisseling. 
Het heeft allemaal te maken met het reizen per saldo dat de zogenaamde sterabonnementen 
vervangen heeft. Deze tariefswijziging is niet vanuit de Provincie bedoeld als bezuiniging. 
Dat lijkt er echter wel op, want we hebben te maken met soms exorbitante prijsstijgingen. 
De PvdA fractie ontvangt veel klachten van scholieren en mensen die dagelijks voor het werk 
naar het Rotterdamse reizen. Verhogingen van 50 tot meer dan 100% komen voor. 
Arriva ontkent vooralsnog de problemen en denkt dat het komt doordat mensen nog niet het 
juiste reisadvies ter harte hebben genomen. 
Ook de Provincie Zuid-Holland vertrouwt op de afspraken die zij met de vervoerder gemaakt 
hebben en die slechts kleine prijsstijgingen tot gevolg zouden moeten hebben. 
De kersvers geïnstalleerde PvdA fractie op Goeree-Overflakkee roept dan ook alle burgers 
op die regelmatig reizen met Arriva om de enquête in te vullen. 
Er is bij de Provinciale staten grote bereidheid om te luisteren en de concrete gevolgen te 
bekijken van deze tariefswijziging. 
Dan moeten er echter wel voldoende cijfers op tafel komen. 
 
Bovenstaand bericht was de start van diverse persberichten en contacten met burgers over 
de bus tarieven van Arriva. De fractie heeft uiteindelijk 2 enquêtes open gesteld: één 
specifiek voor scholieren, een andere specifiek voor forenzen. Uit beide enquêtes is 
gebleken dat de Provincie haar werk niet goed gedaan heeft. Er zitten fouten in de 
berekeningen op grond waarvan gedeputeerde Staten ingestemd hebben met de nieuwe 
tarieven. Totaal hebben bijna 100 mensen gereageerd op de enquête. De resultaten zijn 1 
op 1 doorgegeven aan Martin Loose, de PvdA vertegenwoordiger in Provinciale Staten. Er 
zijn al diverse tegemoetkomingen gedaan door GS, maar het einde van de tarievendiscussie 
in nog niet helemaal duidelijk. Het liefst wil de burger het sterabonnement terug, maar dat 
schijnt lastig te realiseren te zijn. Duidelijk is al wel dat reizigers op Goeree-Overflakkee 
gecompenseerd worden voor de tariefstijgingen tot een maximum van 25%. Dit is meer dan 
we aanvankelijk konden hopen op 1 januari. Alle burgers die gereageerd hebben op de 
enquête zijn op de hoogte gesteld van de vervolgstappen.  
De samenwerking met de leden van de Provinciale Staten fractie zijn hierbij zeer belangrijk, 
evenals de samenwerking met de PvdA fracties in de Hoeksche Waard.  
Daarnaast is hierbij goed gebruik gemaakt van ons eigen netwerk, Facebookpagina en 
Twitter, waarvoor dank aan Jacob van Seters! 
 
Contacten met de burger 
-insprekers SLOGO i.v.m. aanvraag zendvergunning 
-herdenking Watersnoodramp Oude-Tonge (Jaap Willem  Eijkenduijn, Cees Grinwis, Peter 
Keuker) 
-herdenking Watersnoodramp Stellendam (Petra ‘t Hoen, Cees Grinwis)) 
-voetbal Den Bommel (Petra ’t Hoen) 
-natuurspeeltuin Stellendam (Jaap Willem Eijkenduijn, Petra ’t Hoen, Cees Grinwis) 
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