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Kerstmeditatie 
Psalm 150: 6 “Alles wat adem heeft love de 
Here. Halleluja” 
 
Het psalmboek wordt het hart van de bijbel 
genoemd en dat is niet voor niets. De mens, 
met al zijn fouten en gebreken, met al zijn 
vreugde en verdriet, komt in het psalmboek 
ruimschoots aan het woord. Woorden van 
blijdschap, van machteloosheid en woede,  
van hoop en wanhoop wisselen elkaar binnen 
de psalmen in een hoog tempo af. Maar toch 
krijgt de lofzang het laatste woord! “Alles wat 
adem heeft, love de Here. Halleluja”. Het is 
net alsof het psalmboek tot ons zegt: blijf niet 
steken in de boetedoening. Blijf niet hangen  
in de klaag- of smeekliederen, maar geef het 
loflied het laatste woord. Er rest ons niets  
anders dan pure verrukking. Halleluja, looft 
God. 

 
Waarom moeten we God loven? Heeft de dich-
ter geen oog voor de nood in de wereld? Ziet 
hij onze moeiten en verdriet niet? Deze vraag 
kan ook aan ons gesteld worden. Hebben wij 
oog en oor de nood in deze wereld? En is dat 
ook geen opdracht voor het CDA? Het is toch 
immers de taak van een Christelijke partij om 
mee te leven met de mens in nood. Het CDA 
moet toch oog hebben voor de zwakkeren in 
de samenleving? Om een voorbeeld te noemen 
wijs ik u op de grote veranderingen in de zorg. 
Op 1 januari gaat de nieuwe zorgwet van 
kracht. "Nederland verandert, de zorg veran-
dert mee" is de leus. Wij mogen van onze be-
stuurders verlangen dat ze de wijzigingen in de 
zorg nauwlettend volgen zodat er niemand 
tussen wal en schip valt. Maar er zijn meerdere 
knelpunten te noemen. Denk maar aan de gro-
te werkloosheid, de armoede, en ga zomaar 
door. Ook dit heeft de aandacht van het CDA.  
 
Wanneer wij de andere 149 psalmen lezen zien 
wij dat de dichters onze klachten, angsten en 
verdriet een stem hebben geven. Zo komen wij 
tot de ontdekking dat God onze vragen en 
moeiten hoort. Het is opvallend om te zien hoe 
mensen vanuit de diepten, (dat zijn de lage 
tonen) omhoog klinken en God danken met 
hoge tonen. Dit zijn de mensen die tot de ont-
dekking komen dat God onze gebeden ver-
hoort en de mens nooit laat vallen. Door Gods 
Woord mogen wij weten dat God in Zijn zoon 
Jezus Christus naar de aarde heeft omgezien. 
God werd in Jezus mens. Dit mogen wij met 
kerst vieren. Door Gods Woord weten wij ook 
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dat dit kerstkind Jezus de zware weg ging van 
kribbe naar het kruis en dat Hij voor ons gele-
den heeft en gestorven is aan dat kruis. Maar 
na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Op 
deze wijze heeft Hij de macht van zonde en 
dood gebroken. Door dit kerstkind hebben wij 
toekomst en perspectief. Want Jezus heeft 
beloofd ons nabij te zijn tot aan de voltooiing 
van deze wereld.  
 
Is dat geen reden om met elkaar de lofzang 
gaande te houden en gehoor te geven aan de 
oproep van de dichter van psalm 150 om alle 
muziekinstrumenten uit de kast te halen om 
God te loven, te prijzen en te danken? Looft 
God met bazuingeschal en met de harp. Looft 
Hem met de cimbaal, citer en fluit. De lofzang 
verdient het laatste woord. Wie God kent 
weet waarom.  
 
Deze blijde boodschap, dat God in Jezus heeft 
omgezien naar de wereld, moet blijven klinken 
in de gebouwen van de Eerste en Tweede 
Kamer, maar ook in onze gemeentehuizen. De 
christelijke politiek is daarin onmisbaar. Daar-
om is het van groot belang dat het CDA op uw 

steun mag blijven rekenen in 
2015. 
 
U allen fijne kerstdagen 
toegewenst en Gods zegen 
in het nieuwe jaar. 
 
Ds. T. Meijer, Puttershoek 

 
Van de voorzitter 
Het einde van het kalenderjaar nadert en no-
digt uit tot een terugblik. Meest in het oog 
lopend voor onze partij afdeling zijn uiteraard 
de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen. 
Het geeft nog steeds een goed en dankbaar 
gevoel dat we op 19 maart jl. opnieuw een 
goed verkiezingsresultaat neer konden zetten. 
Niet alleen vanwege het resultaat, maar zeker 
ook vanwege de manier waarop we met een 
groot aantal enthousiaste CDA’ers campagne 

gevoerd hebben. Een goed verkiezingsresultaat 
behalen is één ding, maar het vervolgens ver-
zilveren in een solide coalitieakkoord is geen 
vanzelfsprekendheid en reden om met gepaste 
trots terug te kijken op de prestaties van onze 
dame en heren politici.  
 
We kijken ook vooruit naar 2015. Een belang-
rijk jaar vanwege de verkiezingen voor de Wa-
terschappen en Provinciale Staten op 18 maart. 
Het is een primeur dat beide verkiezingen tege-
lijkertijd op 1 verkiezingsdag georganiseerd 
worden, waarbij voor het waterschap voor het 
eerst sprake is van een stembusverkiezing. Op 
de Algemene Leden Vergadering van de pro-
vincie op 3 december werden de door het Al-
gemeen Bestuur van CDA ZH aangedragen 
kandidaten lijsten voor beide verkiezingen 
geaccordeerd. Waarbij geconcludeerd mag 
worden dat de Hoeksche Waard in beide gre-
mia goed vertegenwoordigd is.  
 
Voor de verkiezing voor het Waterschap Hol-
landse Delta is de CDA kandidatenlijst voor de 
categorie ingezetenen voor de posities 1-5 als 
volgt vastgesteld: 
1. Leo van Gelder  –  Barendrecht  

    lijsttrekker. 

2. Hans Wink   –  Zwijndrecht 

3. Leo Stehouwer  –  Numansdorp 

4. Arinda Callewaert  –  ‘s-Gravendeel 

5. Theo Oostenrijk  –  Dordrecht  

Na het uitbrengen van de stemmingen in de 
afdelingen deed zich de uitzonderlijke situatie 
voor dat Leo Stehouwer en Arinda Callewaert 
een gelijk aantal stemmen behaalden. Zoals 
reglementair voorschreven werd op de be-
stuursvergadering van 19 november de invul-
ling van de plaatsen 3 & 4 door het lot bepaald.  
Provinciale Staten verkiezingen  
Het eerste en directe belang voor deze verkie-
zingen is natuurlijk die van het samenstellen 
van een nieuw provinciaal bestuur. Helaas 
spreekt deze bestuurslaag veel burgers niet 
echt tot de verbeelding, wat mede bepalend is 
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voor de vaak lage opkomst. Het tweede en 
indirecte belang is de samenstelling van de 
Eerste Kamer die op basis van deze verkie-
zingsuitslag opnieuw wordt vastgesteld. Ge-
zien de steun die de huidige regeringscoalitie 
steeds weer moet zien te vinden in de Eerste 
Kamer zou de belangstelling voor deze verkie-
zingen wel eens flink in kaart kunnen spelen. 
Aan de kandidaten van het CDA zal dit niet 
liggen. Tussen de afdelingen Rotterdam en 
regio Zuidvleugel is nauw samengewerkt in de 
totstandkoming van de uiteindelijke kandida-
tenlijst. De kandidaten Ellen Verkoelen uit 
Rotterdam en onze eigen kandidaat Paul Rij-
ken zijn in het voortraject veelal samen de 
boer opgegaan om het belang van hun kandi-
datuur bij de diverse afdelingen te onderstre-
pen. Door deze inspanning en de constructie-
ve samenwerking tussen bovengenoemde 
afdelingen  hebben zij een flinke sprong om-
hoog kunnen maken naar een 2e resp. 4e 
plaats op de definitief vastgestelde kandida-
ten. 
De plaatsen 1- 7 plaatsen zijn als volgt vastge-
steld: 

1. Adri Bom-Lemstra 

Westland   

       - tevens lijstrekker 
2. Ellen Verkoelen    

Rotterdam 

3. Meindert Stolk `  

Wassenaar 

4. Paul Rijken Westmaas 

5. Marischa Kip, Den Haag 

6. Herman van der Bent,  Den Haag 

7. Muzaffer Cetin, Rotterdam 

 

Bij deze wil ik namens het afdelingsbestuur 

alle genoemde kandidaten voor zowel Water-

schap als Provinciale Staten van harte felicite-

ren, en succes toewensen bij de komende 

verkiezingscampagne. 

 
 
 

CDA - Winterschool. 
In januari gaan we weer in de Hoeksche Waard 
van start met de reeds eerder aangekondigde 
CDA winterschool. De cursus is bedoeld voor 
iedereen die meer af wil weten over het func-
tioneren van de lokale politiek. Alle cursus-
avonden worden gehouden in het gemeente-
huis van Binnenmaas. Deelname aan de cursus 
is gratis. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
– Donderdag 22 januari: 
CDA Program van uitgangspunten, door 
Mark den Boer, raadslid in Molenwaard. 
– Donderdag 5 februari : 
 Politieke stromingen, door  Arjan Kraijo,  
wethouder in Alblasserdam. 
– Donderdag 19 februari : 
De gemeentelijke organisatie, door Piet Baars 
vice-fractievoorzitter CDA Binnenmaas en  
provinciale organisatie, door Ellen Verkoelen 
 CDA Statenlid – Zuid-Holland. 
– Donderdag 5 maart: 
Het besturen van een gemeente, door Ina van 
der Werf-Weeda wethouder in Oud-Beijerland. 
– Donderdag 26 maart: 
Rollenspel gemeenteraadsvergadering, olv 
André Borgdorff, Burgemeester Binnenmaas. 
– Dinsdag 31 maart: 
Bezoek aan gemeenteraadsvergadering – 
raadszaal Binnenmaas (onder voorbehoud) 
       
U kunt zich reeds opgeven bij Joke Knoot 
jwa.knoot@kpnplanet.nl 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Per traditie nodigt het bestuur alle leden, do-
nateurs, sympathisanten   en ambassadeurs 
van de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen 
samen met partner en/of verdere introducés  
van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.
  
–Locatie: Gebouw “de Munnik” te Westmaas 
(naast de kerk). 
–Datum en tijd: zaterdag 10 januari van 15.30u 
tot 18.00u.  
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Rest mij nog u allen goede kerstdagen en een 
fijne jaarwisseling toe te wensen. Ik hoop u 
persoonlijk te kunnen begroeten op 10 januari 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
 

Herman van Mechelen, voorzitter. 
 
Sportnota en de gevolgen voor de sportvelden 
Verenigingen staan bij het CDA hoog in het 
vaandel. Ze vormen met de vele vrijwilligers 
het cement van de samenleving. We waren 
dan ook alert toen de nieuwe sportnota eind 
september werd gepresenteerd. Verschillende 
bestuurders van verenigingen kwamen in ac-
tie. 
 
De sportnota is sterk aangepast aan de veran-
derende samenleving. De grootste aanpassing 
betreft de ambities die de nota vermeldt op 
het punt van sportstimulering voor de doel-
groepen: jongeren tot 18 jaar, senioren, vere-
nigingen en kwetsbare groepen. Hier worden 
3 sportcoaches voor vrijgemaakt (uit bestaan-
de capaciteit en middelen) wat moet resulte-
ren in meer sportdeelname van genoemde 
groepen. We kunnen het zien als aanpassing 
van algemeen welzijnswerk naar doelgericht 
welzijnswerk. Op zich een goede impuls voor 
meer vitaliteit. 
 
Een groot deel van de nota gaat over de finan-
ciële kant van de sport in Binnenmaas. En daar 
zat voor ons en ook voor verschillende vereni-
gingen de pijn. Het college stelt voor 
om het beheer, groot onderhoud en op ter-
mijn ook het eigendom van (kunstgras)velden 
aan verenigingen over te dragen. Hierdoor 
zouden verenigingen zelf, zowel operationeel 
als financieel, verantwoordelijk worden voor 
vervangingsinvesteringen na de eerstvolgende 
volledige renovatie. Dit alles zonder onder-
zoek naar de financiële effecten op 
de begrotingen van de verenigingen 
en bijbehorende contributies van leden. 
 

Dit ging de CDA-fractie veel te ver en om deze 
reden hebben we een wijzigingsvoorstel inge-
bracht waarbij het college eerst moet onder-
zoeken en inzichtelijk maken wat de lange ter-
mijneffecten zijn van de overdracht van 
eigendom en het groot onderhoud op de fi-
nanciën, contributies 
en eventueel ledenaantallen van verenigingen. 
Het gewijzigde voorstel is door een grote 
meerderheid in de raad aangenomen. Via deze 
weg willen we de bestuurders van de vereni-
gingen bedanken die actief hebben bijgedragen 
aan de totstandkoming van de gewijzigde 
sportnota. Samen staan we sterk!                                                                  

Piet Baars, raadslid 
 
Hoe multifunctioneel wordt het multifunctio-
nele centrum in Mijnsheerenland? 
De ontwikkeling van het nieuwe Dorpshart in 
Mijnsheerenland ligt goed op schema. Onlangs 
werden door de architect de nadere plannen 
voor het Multifunctionele Centrum (MFC) aan 
de raadsleden gepresenteerd, en was er op 9 
december een informatieavond voor de huidi-
ge gebruikers van De Vijf Schelpen. Het gaat 
hier bijvoorbeeld over de Rotary Club en de 
Bridgevereniging, maar ook de Bibliotheek. 
Dergelijke verenigingen en clubs zullen name-
lijk als de MFC gereed is, naar verwachting eind 
2016, belangrijke gebruikers zijn. Net als de 
leden van de sportclubs die in de nieuwe 
sporthal gaan sporten.  
 
Als CDA-fractie maken we ons echter zorgen of 
alle groepen wel uit de voeten kunnen met de 
huidige plannen. Daarom heb ik op 11 decem-
ber Raadsvragen gesteld, welke op moment 
van schrijven nog niet formeel zijn beant-
woord, maar waarover we al wel een gesprek 
met Wethouder Mol hebben gehad. 
 
De plannen, zoals die er nu liggen, voorzien 
voor de gebruikers in een zogeheten ‘huiska-
mer’, een ruimte van 305 m2 die flexibel in drie 
zones verdeeld kan worden door verrijdbare 
plantenbakken en gordijnen. Met een mooi 
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woord heten dat ‘roomdividers’. Verder is er 
gekozen voor een basiskeuken, zeg maar voor 
een drankje en een snack. Een grotere keuken, 
waar ook maaltijden kunnen worden bereid 
zoals nu in De Vijf Schelpen, is volgens het 
college niet haalbaar.  
 
Op dit moment hebben alle verenigingen pri-
vacy, omdat zij apart in afgesloten ruimtes 
kunnen zitten, en die ruimtes zijn ook groot 
genoeg. Zij kunnen dus ongestoord vergade-
ren en andere activiteiten ondernemen. Daar-
naast nuttigen ook veel verenigingen geza-
menlijk de lunch of het diner. Het CDA is het 
met de verenigingen eens dat dit belangrijke 
aspecten van het verenigingsleven zijn en 
zodoende ook van belang voor de algemene 
saamhorigheid en vitaliteit binnen de kernen. 
 
U voelt ‘m al aankomen… Wij zijn niet direct er 
van overtuigd dat de verenigingen straks een 
geschikt nieuw onderkomen krijgen. In de 
eerste plaats vinden we het vreemd dat er 
gekozen is voor roomdividers, waardoor ge-
bruikersgroepen last hebben van elkaars ge-
roezemoes en omdat bijvoorbeeld sporters of 
bibliotheekklanten heen en weer lopen. Wij 
vinden het niet meer dan logisch dat vereni-
gingen privacy wordt gegund voor hun activi-
teiten en vergaderingen. Het CDA Binnenmaas 
heeft daarom gepleit voor verschuifbare wan-
den in plaats van roomdividers, in beginsel 
binnen het beschikbare budget te financieren. 
De Wethouder heeft inmiddels toegezegd dit 
uit te gaan zoeken voor de start van de aanbe-
steding, waarschijnlijk rond maart 2015. Ook 
hebben we vragen gesteld of de ruimtes 
überhaupt groot genoeg zijn voor alle activi-
teiten. Zeer recent heeft de grootste gebrui-
ker, de bridgevereniging, aangegeven wat dat 
betreft geen problemen te zien. 
 
Verder is een aantal groepen gewend met 
elkaar te eten. Dat er geen grote keuken komt, 
is voor een deel te verklaren door wetgeving 
die het gemeentes verbiedt om commerciële 

activiteiten onder de kostprijs aan te bieden. 
De oplossing wordt door het college aan BRES 
(de nieuwe organisatie die de gemeentelijke 
recreatieve accommodaties beheert) gevraagd. 
BRES moet dit regelen door of de mogelijkheid 
te bieden om een cateraar in te huren of een 
exploitant van het MFC aanstellen die ook kan 
cateren. Welke oplossing gekozen gaat wor-
den, is nog onduidelijk.  
 
Op het moment van schrijven, zijn wij in af-
wachting van de formele 
beantwoording van onze 
vragen en met name het 
onderzoek naar de 
schuifwanden. We wil-
den u deze belangrijke 
ontwikkelingen echter 
niet onthouden! Wordt 
dus vervolgd… 
 

Arie Gravendeel, raadslid 
 
Heropening AZC te ’s-Gravendeel 
Enige tijd geleden werd het College van B&W 
door het COA benaderd met het verzoek tot 
het heropenen van het voormalige asielzoe-
kerscentrum aan de Kilweg te ’s-Gravendeel. 
Dit centrum werd ongeveer twee jaar geleden 
op verzoek van datzelfde  COA gesloten, omdat 
de stroom asielzoekers sterk was afgenomen. 
 
Die situatie is inmiddels ingrijpend veranderd. 
In heel de wereld zijn verschillende “brand-
haarden” die leiden tot een sterk groeiende 
stroom asielzoekers. Het COA moet op zoek 
naar nieuwe opvanglocaties en daarbij wordt 
ook naar de Kilweg gekeken. Te meer omdat 
COA nog eigenaar van die locatie is.  
 
Het College stemde in principe in met het ver-
zoek. Als College wilden wij onze medeverant-
woordelijkheid nemen voor het oplossen van 
dit grote probleem en met het COA zoeken 
naar humane oplossingen. Voor mijzelf speelde 
daarbij uiteraard ook onze Bijbelse grondslag 
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een belangrijke rol. Heel veel mensen, die nu 
op de vlucht zijn kunnen kiezen uit drie moge-
lijkheden: a. van geloof veranderen, b. vrou-
wen laten verkrachten en – soms – kinderen 
laten roven of c. vluchten met achterlaten van 
alles. Onmenselijke, barbaarse omstandighe-
den waarvan de beelden regelmatig in de me-
dia zijn te lezen of te zien.  
 
Het College besloot eerst een aantal bijeen-
komsten te houden alvorens een definitieve 
keuze te maken. Burgemeester Borgdorff en 
ondergetekende werden verantwoordelijk 
voor dit dossier. 
 
We organiseerden in de eerste plaats een 
bijeenkomst met omwonenden en mensen en 
instellingen die in het verleden actief waren 
op en rond het asielzoekerscentrum, zoals o.a. 
de toen functionerende klankbordgroep, de 
kerkenraden uit ’s-Gravendeel, het onderwijs, 
Vluchtelingenwerk en “Kerk en Vluchteling” 
(commissie vanuit de plaatselijke kerken). 
Dat was een bijzondere bijeenkomst, waarin 
we vanuit de gemeente in alle openheid en 
eerlijkheid de aanwezigen hebben geïnfor-
meerd en waarbij deze alle gelegenheid kre-
gen hun vragen te stellen en ervaringen uit 
het verleden te melden. Er is ons een aantal 
praktische zaken meegegeven voor het over-
leg met het COA. Uiteraard is uitvoerig stilge-
staan bij de openbare orde en veiligheid (poli-
tie, verlichting en een telefoonnummer bij 
problemen), de risico’s rond de calamiteiten-
haven en het vervoer.  
 
Vervolgens hebben we een aparte informatie-
avond georganiseerd voor de bevolking van  
’s-Gravendeel. In de aanloop naar deze bij-
eenkomst werd duidelijk dat de (Vlaams-
Nederlandse) organisatie “Voorpost” zich ging 
bemoeien met deze zaak. Er werden pamflet-
ten verspreid en er werden oproepen gedaan 
tegen de heropening. Buiten de zaal werden 
de mensen al met spandoeken “verwelkomd”.  

De zaal zat goed vol. Burgemeester Borgdorff 
leidde die avond en er waren ook vertegen-
woordigers van het COA aanwezig. Iedereen, 
voor- of tegenstander, kwam ruimschoots aan 
het woord. Het werd dreigend toen, vlak na 
het begin, er buiten het gebouw, maar vlak bij 
ramen, een stevige ontploffing plaatsvond. 
Tevens werden in het toilet stinkbommetjes 
gegooid. Dit alles leidde uiteraard tot een wat 
gespannen sfeer in de zaal. Verwerpelijk was 
dat ikzelf werd bespuugd na afloop van een 
interview door een van de mensen van “Voor-
post”. Gelukkig stond de microfoon nog open, 
zodat het incident werd vastgelegd. 
 
Tenslotte werd de eventuele heropening van 
het AZC besproken in de gemeenteraad; in dit 
geval in de commissie Algemeen Bestuurlijke 
Zaken, waar in ieder geval de fractievoorzitters 
deel van uitmaken. De gemeenteraad steunde 
unaniem het voornemen van het College. Ik 
heb daar de raad ook voor bedankt en compli-
menten gegeven. Het is zo gemakkelijk over dit 
soort onderwerpen politiek te bedrijven. Maar 
de mensen waar het hier om gaat zijn daar niet 
mee geholpen. 
 
Zoals uit bovenstaande blijkt hebben we als 
College een zorgvuldige route gevolgd om tot 
een definitief besluit te komen. Op het mo-
ment van schrijven werken we intensief aan 
het sluiten van een overeenkomst met het 
COA. Het gaat dan b.v. over het aantal asiel-
zoekers. Oorspronkelijk vroeg COA om maxi-
maal 500 plaatsen. Maar dat vinden we te veel; 
te meer omdat een deel van het terrein niet 
gebruikt kan worden vanwege een risicocon-
tour rond de haven aan de Dordtse Kil. Tevens 
pleiten we er bij het COA voor dat er geen 
mensen op straat worden gezet in  
’s-Gravendeel. Ook over het vervoer zullen 
afspraken moeten worden gemaakt en zetten 
we als College in om relatief meer gezinnen op 
te vangen. De gesprekken met het COA kosten 
meer tijd dan oorspronkelijk werd voorzien. 
Het is duidelijk dat het bij het COA heel erg 
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druk is en sommige wensen liggen best wel 
gevoelig. We blijven ons inzetten om zo snel 
mogelijk tot bestuurlijke afspraken via over-
eenkomsten te komen. Inmiddels zijn er ook 
contacten met het onderwijs. 
 
Juist bij de hierboven beschreven problemen 
word je als CDA-bestuurder weer eens extra 
bewust van de Bijbelse opdracht van “elkaar 
liefhebben als jezelf” en “omzien naar je naas-
te”. Nu ik dit schrijf, zo in de aanloop naar 
Kerst, realiseer ik me nog eens extra dat ruim 
2000 jaar geleden God vanuit zijn onbeschrij-
felijke liefde en genade ook naar ons omzag 
en zijn Zoon, als kind in Bethlehem geboren, 
stuurde om ons te redden. 
 

Henk van Etten, wethouder 
 
CDA bezorgd over duurzaamheid  
CDA Binnenmaas is teleurgesteld in de voort-
gang en ambities op het gebied van duur-
zaamheid in de Gemeente Binnenmaas. Met 
name waar het de verduurzaming van de 
openbare verlichting (o.a. LED) betreft. 
 
CDA-raadsleden Arie Gravendeel en Peter van 
Loo hebben onlangs het college hierover kri-
tisch bevraagd. Het betreft namelijk een be-
langrijk thema, waar de gemeente niet veel 
vaart achter lijkt te zetten. Voldoende reden 
voor het Kompas om er op 28 november jl. 
een artikel op de voorpagina aan te wijden!  
 
Het CDA staat voor goed rentmeesterschap. 
Dat betekent onder andere dat we zuinig om 
moeten gaan met onze wereld en steeds 
schaarser wordende zaken zoals energie. De 
Gemeente moet onzes inziens daar ook een 
voorbeeldrol inspelen, al is het niet alleen om 
ideële redenen, dan zeker wel vanwege de 
financiële voordelen.  
 
De praktijk is echter dat er weinig is gedaan 
met onze motie uit 2010, die opriep tot het 
breed toepassen en onderzoeken van duur-

zame openbare verlichting. Vandaag de dag 
betreft minder dan 1% van onze armaturen 
LED. Illustratief is ook dat Binnenmaas op de 
nationale duurzaamheidsranglijst slechts 73e 
van 110 deelnemende gemeentes staat, en 
onze score sinds 2009 zelfs een beetje is ver-
slechterd. 
 

  
Uit de beantwoording van onze vragen bleek 
dat er slechts 10% energie wordt bespaard ten 
opzichte van 2011, terwijl de praktijkervarin-
gen elders vele malen hoger zijn. De gemeente 
heeft ook geen geld willen steken in ‘quick 
wins’, de voor de hand liggende eenvoudige 
oplossingen. Een nieuw beheerplan, waarin 
onderzoek is beloofd naar hedendaagse moge-
lijkheden, komt pas volgend jaar. Zo zijn er nog 
wel wat voorbeelden, maar het college geeft 
steeds aan dat de gemeente geen geld heeft 
voor investeringen in duurzaamheid. De tech-
niek heeft zich echter zeer snel ontwikkeld, 
waardoor investeringen zichzelf veel sneller 
terugverdienen dan in het (recente) verleden 
en na een paar jaar tijd gewoon geld bespaard 
wordt. Dat moet de wethouder dan wel willen 
onderzoeken. 
 
Met onze vragen hebben we het afwachtende 
beleid van de gemeente onder de aandacht 
willen brengen. We hopen zodoende ook steun 
te vergaren om invloed uit te kunnen oefenen 
als in 2015 het nieuwe beheerplan wordt opge-
steld. Daarnaast hebben we het college een 
duidelijk signaal gegeven dat we een actievere 
houding verwachten op dit gebied, en dat 
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duurzaamheid niet perse geld kost, maar ook 
op kan leveren.  
 

Arie Gravendeel, raadslid 
 
Algemene beschouwingen 
Op 4 november heeft de gemeenteraad una-
niem de begroting voor 2015 goedgekeurd. Er 
werd slechts één motie aangenomen en wel 
van het CDA over de inzameling van oud pa-
pier door verenigingen (zie hieronder). Op dit 
moment ontmoedigt de RAD eerder de inzet 
van verenigingen dan dat die inzet gestimu-
leerd wordt. Intussen is die motie in het be-
stuur van de RAD aan de orde gebracht. Het 
beleid zal niet worden veranderd, maar de 
directeur van de RAD is wel bereid in gesprek 
te gaan met verenigingen of kerken die oud 
papier ophalen om knelpunten zo mogelijk op 
te lossen. In elk geval vanuit Binnenmaas en 
Strijen hebben verenigingen aan de bel ge-
trokken. Hopelijk met succes. 
 
Het CDA heeft de motie over de opbrengst 
van de overdracht van brandweerkazernes 
niet in stemming laten brengen (zie hieron-
der), omdat diverse fracties op dit moment de 
omvang van het weerstandsvermogen nog 
voldoende vinden. Dat zou kunnen verande-
ren als de verkoop van grond op het regionale 
bedrijventerrein niet op korte termijn gaat 
lukken.  
 
In het debat heb ik o.a. aandacht gevraagd 
voor verbetering van financiële rapportages 
van en toezicht op de in geldnood verkerende 
Dienst Gezondheid en Jeugd (voorheen de 
GGD). De subsidie aan het cultuurcentrum  
To be zal op ons voorstel binnenkort worden 
besproken, nu steeds meer gemeenten in de 
Hoeksche Waard afhaken of overwegen dat te 
doen. Hierna volgt de inbreng van het CDA in 
de eerste termijn. 
 
 
 

Meneer de voorzitter, 
 
Wonen in Binnenmaas is zo slecht nog niet. 
Onze gemeente komt prima uit het Buurton-
derzoek van het AD. Maar het kan altijd beter. 
In het collegeprogramma staat de vertaling van 
het coalitieakkoord in concrete plannen. Diver-
se wensen uit ons verkiezingsprogramma zijn 
trouwens al gerealiseerd: een nieuwe verorde-
ning over de zondagopenstelling voor winkels 
en structureel extra geld voor de begraafplaat-
sen, waarmee voorkomen wordt dat de tarie-
ven extra omhoog moeten.  
 
De begroting is weer sluitend en de belastin-
gen blijven laag. We zijn blij dat er extra geld is 
voor parkeren en voor het kunstgrasveld 
 ’s-Gravendeel, zaken die ook op óns verlang-
lijstje staan. Toch wil het CDA de financiële 
risico’s verder inperken. De netto opbrengst 
van de overdracht brandweerkazernes be-
draagt ruim 1 miljoen. Via een motie stelt het 
CDA voor een reserve kapitaallasten brand-
weerkazernes in te stellen waaruit voor 10 ipv 
voor 40 jaar onze bijdrage aan de hogere kapi-
taallasten van de Veiligheidsregio kunnen wor-
den betaald. De rest van de netto opbrengst (€ 
786.000) willen we toevoegen aan de reserve 
grondexploitaties omdat er, mede gelet op de 
toenemende aandacht voor adequaat risico-
management, voldoende weerstandsvermogen 
moet zijn. 
 
Maatschappelijke zaken 
Grote veranderingen werpen hun schaduwen 
vooruit. Voor 2015 zijn dat de drie grote transi-
ties in het sociale domein: WMO, jeugdhulp en 
participatiewet. Grote veranderingen waarvan 
vele inwoners de gevolgen zullen voelen.  

 Het CDA gelooft in eigen kracht maar heeft 
zorg over de hoge verwachtingen van de in-
zet van mantelzorgers. Naar schatting zijn 
er al 3,5 miljoen mantelzorgers in Neder-
land en velen van hen zijn al zwaar belast. 
We kijken uit naar het nieuwe mantelzorg-
beleid in de veronderstelling dat daarin dui-
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delijk wordt hoe wij als gemeente de man-
telzorgers ondersteunen en het sociaal 
netwerk van kwetsbaren uitbreiden. 

 Blij zijn we met de toezegging van de wet-
houder dat de WMO-verordening, o.a. tav 
mobiliteit, zorgvuldig maar ook flexibel ge-
hanteerd zal worden en dat het college 
zich hard zal maken voor continuïteit van 
zorg als burgers tussen wal en schip drei-
gen te vallen. 

 Eenzaamheid, een groot probleem voor 
veel ouderen maar ook voor heel wat jon-
geren. Het CDA is blij dat de Stichting Wel-
zijn HW met hulp van vrijwilligers weer 
huisbezoeken aflegt. Is het college bereid 
op basis van de uitkomsten van de huisbe-
zoeken maatregelen te treffen om proble-
men op te lossen of te verzachten?  

 De decentralisaties betekenen ook veel 
voor ons als raad, in onze controlerende 
rol. We zien uit naar de toegezegde con-
creet geformuleerde toetsingscriteria, de 
regelmatige voortgangsrapportages en de 
bevindingen van de Rekenkamer. 

Verenigingen en vrijwilligers zijn het cement 
van de samenleving, het is al zo vaak gezegd. 
Het CDA vindt dat de gemeente verenigingen 
zo min mogelijk regels en lasten moet opleg-
gen. Platform 31 van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken is gestart met een onderzoek 
naar vermindering van regels voor verenigin-
gen en organisaties onder het motto ‘Ruim op 
die regels’. Met een terugtredende overheid 
en een grotere rol voor burgers en samenle-
ving wil het CDA af van het idee dat alles is in 
regels, verordeningen en beleid te vatten is. 
De oplopende kosten voor aanpassingen van 
regels en beleid willen we liever benutten aan 
zaken die burgers direct ten goede komen. 
Laten we onze inwoners in de netwerksamen-
leving meer eigen verantwoordelijkheid ge-
ven. Ook in onze eigen gemeente zijn daar 
voorbeelden van, bijv. Buurt bestuurt. CDA 
Binnenmaas stelt voor een werkgroep uit de 
raad te vormen met als doel de regeldruk 
voor verenigingen en organisaties te vermin-

deren en ook te proberen de administratieve 
lasten te verlagen. Wij horen graag in tweede 
termijn wie hieraan wil meedoen.  
 
Verenigingen moeten allereerst zelf voor finan-
ciële middelen te zorgen. Eén van die manieren 
is het ophalen van oud papier, deur aan deur 
of via een container waar inwoners zelf hun 
oud papier kunnen brengen. Hulde voor de 
vrijwilligers die dit soms al heel lang doen. De 
directeur van de RAD wil geleidelijk een eind 
maken aan het verzamelen van oud papier 
door verenigingen niet meer toe te staan hier-
mee te beginnen als een andere vereniging 
stopt. Het CDA vindt dit een verkeerd plan en 
wil verenigingen juist stimuleren om oud pa-
pier op te gaan halen, ook in wijken waar dit nu 
niet gebeurt. Via een motie willen we aan het 
college vragen dit standpunt in het bestuur van 
de RAD naar voren te brengen. 
 
Het CDA is blij dat wordt onderzocht of hand-
having van de maatschappelijke stage haal-
baar is. Als het antwoord positief is, moeten 
we ook budget hiervoor beschikbaar stellen. 
 
De bibliotheken worden geleidelijk omge-
vormd tot veredelde afhaalbalies. We vragen 
ons wat dat betekent voor het gebruik dat van 
bibliotheken wordt gemaakt. Wat is onze ambi-
tie op dit punt?  
 
Ruimtelijke zaken 
Minder regels zouden ook een extra impuls 
kunnen zijn om bedrijven naar de 1e fase van 
ons regionale bedrijventerrein te trekken. Niet 
dat alles zou mogen, maar we denken aan 
minder eisen van welstand, hoogte, bebou-
wingsoppervlak enz. Vindt het college dit een 
goede gedachte en zoja, is het bereid dit met 
andere aandeelhouders van het Bedrijvenpark 
Hoeksche Waard te bespreken? Het CDA heeft 
aangegeven dat we al snel ook moeten naden-
ken over alternatieve bestemmingen voor de 
maximaal 20 ha. Hoe staat het daarmee? Een 
zonnepark is wel geopperd maar dit leek in de 
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meeste scenario’s meer te kosten dan op te 
brengen. Toch willen we deze optie openhou-
den. Hoe staat het met de plannen voor een 
‘Park & Ride’ voorziening bij het busstation? 
Meer bedrijven zou ook goed zijn om krimp 
tegen te gaan en gezinnen naar de Hoeksche 
Waard te lokken. We kunnen leren van regio’s 
waar de krimp al veel eerder heeft toegesla-
gen. ‘Slim samenwerken’ moet het motto zijn. 
Een aantal voorbeelden: 
Achterhoek: 3 O’s (Ondernemers-Onderwijs-
Overheid) in beleid en praktijk 
Zeeland: masterplan voorzieningen met gratis 
wifi in grote delen van de provincie 
N-Limburg: burgerkracht in Peel en Maas 
 
Maak werk van de promotie van de Hoeksche 
Waard als prettige woon- en recreatieomge-
ving. Benut de kansen en verwijs ook naar het 
Buurtonderzoek. Jammer dat Goeree Over-
flakkee wel present is in de Markthal van Rot-
terdam en de Hoeksche Waard niet. Wat zijn 
de belangrijkste maatregelen die het college, 
ook in regionaal verband, ter bestrijding van 
de krimp wil gaan nemen? 
 
Behoud van ons karakteristieke landschap 
betekent ook behoud van karakteristieke 
boerderijen, zelfs als een agrarische bestem-
ming niet meer haalbaar is. Dat vereist van de 
gemeente een creatieve houding om nieuwe 
bestemmingen toe te laten en tegelijk de bui-
tenkant van de agrarische bebouwing te be-
houden. Hoe succesvol is de gemeente om 
ruimte te bieden voor nieuwe bestemmingen? 
 
De Gemeente Binnenmaas loopt niet voorop 
als het gaat om duurzaamheid. Slechts 1% van 
het verlichtingsareaal betreft LED, er is geen 
plan van aanpak voor openbare verlichting en 
Binnenmaas is gedaald op de ranglijst van de 
Duurzaamheidsmeter. Wij zouden graag zien 
dat het college meer ambitie toont op dit ter-
rein en meer werk gaat maken van de heden-
daagse mogelijkheden die er zijn om energie 
én geld te besparen. Het CDA volgt heel 

nauwkeurig het proces rond de plaatsing van 
windmolens bij Heinenoord. Onze voorlopige 
voorkeur gaat uit naar 5 ipv 6, omdat bij 5 
windmolens de afstand tot woningen kleiner is. 
 
Ten aanzien van het Dorpshart Mijnsheeren-
land hebben we zorgen over de zalencapaciteit 
van het Multifunctioneel Centrum en over de 
mogelijkheid daar gebruik te maken van kwali-
tatief goede catering. Het uitstel  van de sloop 
van de woningen in het Dorpshart heeft bij 
bewoners tot veel ergernis geleid. Hoe is ge-
communiceerd dat het zo lang moest duren?  
 
Bestuurlijke toekomst 
De discussie hierover wordt hervat en het CDA 
is blij dat het procesvoorstel op brede steun 
kan rekenen. Vandaag alleen de opmerking dat 
de samenwerking tussen de gemeenten met 
betrekking tot de drie overhevelingen van ta-
ken in het sociale domein goed verloopt en dat 
alle gemeenten ook bereid zijn de solidariteits-
gedachte daarin een voorname plaats te ge-
ven. Goed samenwerken kan dus wel.      
Slot  
Tot zover onze beschou-
wingen. Wij danken colle-
ge, griffie en ambtenaren 
voor hun grote inzet in het 
afgelopen jaar en bidden 
hen Gods zegen toe voor 
het komende jaar.  
 

Peter van Loo, fractievoorzitter 
 


