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Hallo partijleden 
Zoals beloofd proberen wij jullie zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van onze 
politieke daden in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Wil je ook meepraten in onze 
steunfractie en heb je daarvoor nog nooit een uitnodiging gekregen dan kun je je aanmelden 
via dit mailadres: p.keuker@chello.nl. 
 
Ambtsgebed 
Tijdens de ledenvergadering van 26 maart bracht ons lid Ruud van Dongen het ambtsgebed 
ter sprake. Door onze leden werd daarop verschillend gereageerd. Het sleutelwoord bij deze 
discussie was “respect” . De fractie heeft de vergadering toegezegd het thema “ambtsgebed” 
ter sprake te brengen tijdens de open fractievergaderingen. Onze fractievoorzitter Jaap 
Willem had het ambtsgebed reeds in een eerder stadium besproken in het presidium. De 
afspraak werd hier gemaakt: “De Raad gaat in zijn volledigheid staan tijdens het uitspreken 
van het ambtsgebed, of blijft voltallig zitten.” Dit zou in respect voor elkaars mening 
gebeuren. Mocht er een fractie willen blijven zitten, dan zouden allen blijven zitten. De PvdA-
fractie heeft gemeend, dat zij in alle respect willen blijven zitten tijdens het uitspreken van het 
ambtsgebed met de wetenschap dat dit ook in vorige gemeenteraden het geval was. Ook 
binnen de verschillende kerkgenootschappen wordt daarover niet eensluidend gedacht. Jaap 
Willem is met het fractiebesluit teruggegaan naar het presidium. Helaas wilde men 
terugkomen op de eerdere toezegging van: of allemaal, of allemaal niet. 
Met respect voor ieders mening heeft het presidium toen besloten dat iedere fractie zelf mag 
bepalen, of men gaat staan of zitten. 
Dit betekent in de praktijk dat de PvdA fractie vanaf april de enige 4 raadsleden heeft die 
tijdens het ambtsgebed blijven zitten. 
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Witboek Goeree-Overflakkee 
Op initiatief van onze fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn is in de maanden januari, 
februari en maart een enquête uitgeschreven onder de bevolking van Goeree-Overflakkee. 
Onze fractie wilde graag weten hoe het maatschappelijk middenveld en de burgers denken 
over de gemeentebegroting. Op 2 januari werd de Raad namelijk geconfronteerd met een 
verwacht tekort van 6 miljoen euro. Inmiddels weten we dat er tot 2016 in het totaal 12 
miljoen euro bezuinigd moet worden. 
In de enquête werden 2 vragen gesteld. Op de vraag “Waarop kan de gemeente bezuinigen, 
zonder dat de dienstverlening naar burger, maatschappelijke organisatie of bedrijfsleven er 
op achteruit gaat?”, zijn 52 suggesties gekomen. 
 
Op de vraag “Hoe kan de gemeente meer geld verdienen, zodat er minder bezuinigd hoeft te 
worden?”, zijn 40 suggesties gekomen. 
Van de 198 reacties heeft een deel zich beperkt tot het beantwoorden van de vragen, terwijl 
anderen zich hebben ingespannen om met goede ideeën te komen. 
De burgers vonden in meerderheid dat er beslist niet bezuinigd mag worden op onderwijs 
(61%) en op ouderenbeleid (53%). Waar wel op bezuinigd mag worden, is het gemeentelijk 
apparaat (75%) en kunst en cultuur (64%). 
Het volledige witboek is terug te lezen op www.witboekgo.nl  
 
Schuldhulpverlening 
Vanaf 1 januari 2013 ligt de regie van de schuldhulpverlening bij de Nederlandse 
gemeenten. Bij de behandeling van het Beleidsplan Schuldhulpverlening in de Raad van 
maart heeft de PvdA-fractie nogal kritisch uitgelaten over de uitvoering van de 
schuldhulpverlening. Zonder ruggespraak met de Raad is door het College besloten niet 
alleen de regie te gaan voeren, maar ook de uitvoering zelf met terugwerkende kracht ter 
hand te nemen. De uitvoering lag tot 1 januari bij Careijn. Dit contract is nu opgezegd, 
inclusief een afbouwregeling van 3 jaar. Er is getracht middels een door de PvdA ingediende 
motie om de raad af te laten zien van deze beslissing waarin de Raad niet gekend is. Deze 
motie heeft het echter niet gehaald. Er zal wel  na een half jaar geëvalueerd gaan worden.  
 
Bestemmingsplan Mekkerstee 
De PvdA-fractie heeft bij monde van Cees Grinwis laten weten geen enkel bezwaar te 
hebben tegen de uitbreiding van de Mekkerstee met een capaciteit van 300 naar 700 geiten. 
  
Bestemmingsplan Klepperduinen 
Namens onze fractie heeft Cees Grinwis zijn bedenkingen gemaakt tegen de 
bestemmingswijziging in de Klepperduinen. Tot op heden was dit gebied bestemd voor 
“standplaatsen voor kampeermiddelen”. De nieuwe bestemming wordt “recreatiewoningen”. 
Onze fractie vreest dat door het vervallen van vele seizoenstandplaatsen de omzet van de 
plaatselijke middenstand zal dalen. 
 
Bestemmingsplan Middelharnis 
Bij afwezigheid van Cees heeft Peter Keuker het woord gevoerd over het bestemmingsplan 
Middelharnis. Duidelijk is geworden dat in het plangebied Zuidelijke Randweg enige 
soepelheid wordt betracht. Aanvankelijk was dit plangebied bestemd voor perifere 
detailhandel met een oppervlak van minimaal 1000 m2, voor grootschalige kantoorruimte en 
voor uitplaatsing van Edudelta. Nu worden ook kleinere bedrijven, zoals tuinmeubelen, 
autobanden, garagebedrijven toegelaten. De middenstand in het centrum van Middelharnis 
vreest leegstand en kaalslag in het centrum. De PvdA-fractie deelt zorg. 
Peter heeft de wethouder ook gevraagd of de gemeentelijke gronden in eigendom nu 
afgewaardeerd gaan worden i.v.m. de stagnerende bouwsector. De wethouder verwacht dit 
wel. Dit is een financieel risico voor onze gemeente. 
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Duurzame maatregelen Zuiderdiep 
Onze fractie staat positief tegenover maatregelen die de duurzaamheid bevorderen. Echter, 
in april werd onze Raad geconfronteerd met een raadsvoorstel om €106.000,- extra 
beschikbaar te stellen voor zwembad ’t Zuiderdiep. Zoals u weet moet het vernieuwde 
zwembad dit zomerseizoen weer open en heeft de voormalige gemeente Goedereede een 
gelimiteerd bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een meerderheid in de Raad, 
zo ook onze woordvoerder Peter Keuker, hij was erg verbaasd over dit verzoek. Bovendien 
was er nauwelijks financiële onderbouwing voor dit plotseling opgekomen idee. Het college 
heeft het raadsvoorstel teruggenomen en is teruggekomen met een financieel onderbouwd 
stuk, waarin om € 33.500,- werd gevraagd. Hiermee is de Raad akkoord gegaan.  
 
Startnotitie ombuigingsoperatie 
Jaap Willem verwoordde het fractiestandpunt als volgt. De startnotitie was duidelijk, maar 
ook pijnlijk te constateren dat er de komende jaren flink omgebogen moet worden in de 
begroting: alleen al dit jaar 6 miljoen euro, maar structureel veel meer. 
Er restte nog wel een aantal vragen. Bijvoorbeeld over het leerlingenvervoer, dat ongeveer 
1,1 miljoen euro moet gaan kosten. Maar ook het bibliotheekwerk, dat plotseling met 150.000 
euro duurder wordt. Over het algemeen kon onze fractie wel instemmen met deze 
hoofdlijnen voor de te voeren procesgang. 
Een belangrijk moment voor de Raad zal worden de besluitvorming rond de Kadernota 2014 
op 27 juni a.s. Hier wordt het fundament gelegd voor de begroting 2014. 
 
Visie inrichting van het Sociaal Domein 
Er is veel tijd besteed door de fractie aan de grote wijzigingen die op komst zijn in het sociaal 
domein. De Participatiewet (Wajong, Wsw en Wwb), de AWBZ en de Wet op de Jeugdzorg 
komen integraal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. Hiermee moet 
echter tevens een enorme bezuiniging bewerkstelligd worden. Zo verwacht men op de 
thuiszorg 75% te moeten bezuinigen. De fractie heeft z’n zorgen uitgesproken over mensen 
die buiten de boot kunnen vallen door de nieuwe insteek. Men spreekt in dit verband over 
“de kanteling”: de inzet van vrijwilligers, familie en buurtgenoten moet eerst benut worden 
voordat de overheid (betaald) zorg gaat verlenen. Het recht op zorg verdwijnt hiermee: dat is 
een grote omslag en cultuurverandering. 
De fractie heeft, bij monde van Petra ’t Hoen, zich kritisch opgesteld op de volgende punten: 
aanbestedingsbeleid, vrijwilligers mobiliseren, zorgmijders, formatie-uitbreiding ambtelijke 
organisatie en de inzet van de  netwerkpartners. Er is door de Raad ingestemd met deze 
visie in de wetenschap dat er nog heel veel uitwerking zal moeten volgen op de diverse 
terreinen. 
 
Presentatie windenergie 
Op dit moment worstelt de fractie met de opdracht van de provincie om tot 2020 te groeien in 
opbrengsten windenergie van 60MW naar 260MW. Onze gemeente heeft daarin een 
regiefunctie gekregen. Een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan tussen de 
gemeente, de provincie, het Rijk en de onlangs opgerichte Windgroep. Tijdens 
burgeravonden zal de dialoog gezocht worden alvorens tot integrale besluitvorming te 
komen. Natuurlijk zal niet iedere burger blij zijn met de komst van enorme windturbines tot 
150 meter hoog in zijn/haar omgeving. Daarbij zullen ook gezondheidsaspecten onder de 
loep genomen moeten worden. Voordelen en nadelen zullen tegen elkaar moeten worden 
afgewogen. 
 
Kadernota 2014 
Op dit moment worstelt de fractie met de Kadernota 2014. Zoals jullie in de krant hebben 
kunnen lezen, moet er tot 2016 maar liefst 12 miljoen euro bezuinigd worden. De Provincie 
heeft ons tot die tijd uitstel gegeven om de begroting geheel op orde te krijgen. Leuk om te 
weten is dat maar liefst 16 ideeën uit het Witboek van de PvdA zijn meegenomen in deze 
kadernota. De behandeling van de Kadernota moet in juni worden afgerond. 



Nieuwe Burgemeester 
Op dinsdag 4 juni wordt er een speciale raadsvergadering belegd rond de voordracht van 
een nieuwe Burgemeester.  
 
Werkbezoeken en contacten met de burger 
-20 februari: raadsbezoek Kop van Goeree met burgeravond (Jaap Willem, Cees, Peter) 
-9 maart: toneelvereniging De Klokkendieven (Cees) 
-inwerkprogramma Sociaal Beleid, 14 maart (hele fractie) 
-15 maart: bezoek visafslag (Cees, Jaap Willem, Petra) 
-20 maart: raadsbezoek Oostflakkee met burgeravond (Cees, Jaap Willem, Petra) 
-21 maart: Krimpcafé, Diekhuus (Peter) 
-22/23 maart: beurs Dirksland (Jaap Willem, Cees) 
-26 maart: Algemene Ledenvergadering PvdA (Petra, Cees, Peter) 
-27 maart: inspraakavond lokale omroepen (Peter, Jaap Willem) 
-4 april: inwerkavond financiële stand van zaken (hele fractie) 
-9 april: voorlichting eilandmarketing (Jaap Willem) 
-11 april: rondleiding gemeentehuis (Jaap Willem, Cees, Petra) 
-12 april: werkbezoek Mekkerstee en kwekerij Klepper (Cees, Jaap Willem) 
-13 april: 10-jarig jubileum Shanty Koor “Op Volle Kracht” (Cees) 
-17 april: raadsbezoek Midden van het Eiland en burgeravond (hele fractie) 
-22 april: info-avond plannen begraafplaats Ouddorp 
-24 april: werkbezoek Webego 
-mei: burgeravond windenergie (Cees en Jaap Willem) 
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