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Een periode waarin wij deel uit hebben 
gemaakt van een coalitie, met een ‘eigen’ 
wethouder, waarin we veel van onze plannen 
hebben kunnen verwezenlijken. Weliswaar 
werden we de eerste jaren beperkt door de 
uiterst moeilijke financiële situatie, naar het 
einde toe leverde onze inspanningen niet 
alleen een financieel gezonde stad op, maar 
is er ook fors geïnvesteerd en zijn er heel 
veel plannen in gang gezet. Hier kan de 
nieuwe coalitie zo mee door, waarbij zij ook 
nog eens een veel beter economisch tij mee 
hebben.  

Waren de afgelopen jaren nu een succes of 
een mislukking? Dat laatste is door de 
toenmalige oppositiepartijen veel geroepen. 
Er zou vrijwel niets bereikt zijn en het zou 
ontbreken aan eenheid en daadkracht in de 
coalitie. Persoonlijk heb ik het wel moeilijk 
gevonden dat er zoveel gedoe was in onze 
periode: twee wethouders die moesten 
aftreden om persoonlijke redenen en een 
burgemeester die het bijltje erbij neer gooit, 
dat zijn pijnlijke dingen. Waar je vervolgens 
ook niet veel aan kunt doen, behalve niet 
opgeven en je verantwoording nemen. Dat 
hebben we gedaan en zeker onze wethouder 
heeft onvermoeibaar doorgezet om in overleg 
en met geduld en wijsheid plannen te 
verwezenlijken. Op gebied van sport, 
parkeren en verkeer bijvoorbeeld, maar ook 
in het sociaal domein. Pijnlijk was het feit, 
dat de koopzondagen zijn uitgebreid, 

alhoewel dat tot nu toe beperkt lijkt te 
blijven tot de grotere ketens. Als fractie 
hebben we het financiële beleid gesteund en 
afgemaakt, terwijl we ook oog bleven houden 
voor mensen in benarde omstandigheden (zie 
onze stellingname in het vluchtelingen-debat 
en de sociale zekerheid bijvoorbeeld). De 
beste toets voor de opgeworpen vraag is wel 
hoe de nieuwe coalitie nu verder gaat. En dan 
doet zich iets verrassends voor: na jaren 
geroeptoeter dat we de stad afbraken en 
kapot bezuinigden, zijn er nu ineens de 
complimenten van dezelfde fractie die dat 
riepen. Tijdens het raadsdebat over het 
nieuwe coalitie-akkoord begon elke coalitie- 
fractie met het uitspreken van tevredenheid 
over hoe goed de stad ervoor staat! 

Tja, dat is dan ook politiek, maar ik raad u 
dus aan niet alles te geloven wat partijen in 
de krant roepen. Het beste is natuurlijk ook 
zelf eens te komen kijken en luisteren in de 
raad zelf. Of aan te schuiven bij de fractie, 
het gesprek met ons aan te gaan. Want als ik 
terug kijk op de afgelopen jaren, zie ik dat 
we een hele moeilijke klus, soms met vallen 
en opstaan, wel geklaard hebben. Daarvoor 
ben ik dankbaar naar de partijen met wie we 
dat hebben gedaan: SP, VVD en GroenLinks. 
Dankbaar voor de goede wethouder die we 
mochten hebben in Hans Freije. Dankbaar 
voor de goede inzet en sfeer in onze fractie.  

Boven alles dankbaar naar God toe, die ons 
alles gaf wat nodig was en dat ook de 
komende periode zal doen. Alle eer aan Hem!

Succes of mislukking?

“…maar ik raad u dus aan 
niet alles te geloven wat 
partijen in de krant roepen”

Op 24 mei is, niet zonder gedoe overigens, de nieuwe coalitie van start 
gegaan. Het gedoe betrof de benoeming van één van de wethouders, die niet 
zonder slag of stoot verliep. U hebt dat vast in de plaatselijke pers gelezen. 
Alhoewel we als fractie nu ook vooruit moeten kijken en ons beraden op hoe 
we oppositie willen gaan voeren, heb ik ook behoefte terug te kijken op de 
afgelopen 4 jaar.

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter
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PvdA: dit is een lastige. Een partij die een 
historisch verlies noteert, van positie 1 sinds 
mensenheugenis, naar positie 4 duikelt en nu 
zelfs de adem van de CU-SGP in de nek voelt, 
die desalniettemin gelijk binnen de coalitie 
mag plaatsnemen, dat vinden wij niet uit te 
leggen. Als je zo bent afgedroogd moet je je 
ook afvragen of je het moet willen.  

Maar goed; het is voor ons duidelijk dat DG en 
PvdA verbonden door de persoon van dhr. 
Schefferlie, lijken op een soort Siamese 
tweeling: als je de één wilt daten, krijg je de 
ander er automatisch bij. Wij vinden dit geen 
goede keuze: VVD was logischer geweest, 
maar… 

Geen van de vorige coalitiepartijen mag 
meedoen: dat lijkt toch ietwat op een 
afrekening, zoals ook door een oplettend 
columnist in een plaatselijke krant gesteld.  

Vervolgens wordt met elan aangepakt en ook 
al verloopt het wat rommelig: een 
conceptakkoord, dat ook nog weer terug 
moet naar de stad, inbreng van alle kanten en 
onduidelijk is hoe dat allemaal verantwoord 
en geborgd gaat worden: wij hebben toch 
commentaar geleverd en we zien van onze 
kritiek best iets terug: de 50-55 prioriteiten 
zijn teruggebracht naar 24 en de rest is nu 
verwerkt als aandachtspunten. Er zijn zelfs 4 
gebieden aangemerkt als topprioriteit en daar 
kunnen wij goed mee leven. 

Het akkoord eenmaal doorgelezen, duizelt 
het je wel: zoveel wollige retoriek, zoveel 
wat aangestipt maar zelden dieper 
uitgewerkt wordt: de echte keuzes zijn er nog 
nauwelijks.  

Maar laten we beginnen met de zaken die wij 
ook belangrijk vinden: 

- Bereikbaarheid, infrastructuur en 
mobiliteit 

- Alles wat met klimaat en duurzaamheid te 
maken heeft 

- Zorg 

 
Daar is best wat over terug te vinden. Over 
het algemeen is het allemaal erg abstract 
met her en der een concreet puntje dat dan 
toch weer wat tegenvalt. 

Een voorbeeld: Bereikbaarheid is topprioriteit 
en wij roepen: hoera! 

Maar dan blijkt dat de plannen die er al 
liggen gewoon uitgerold gaan worden evt. 
wat geactualiseerd en krijgt de Banneweg 
voorrang. Maar is het aanpakken van de 
Banneweg (waar idd achterstallig onderhoud 
is) de oplossing? Wel als dat heel robuust 
gebeurd: ondertunneling van het spoor, 
bijvoorbeeld. Maar dat lezen we niet terug. 
Dus wat u nu precies gaat doen en vooral: hoe 
u dat gaat financieren: onduidelijk.  

Mooi is dat veiligheid van het langzame 
verkeer leidend wordt: maar dat kan de 
bereikbaarheidsambitie behoorlijk bijten. 

Parkeren is ook speerpunt: maar er wordt 
afgewacht wat er uit onderzoek komt en iets 
wat allang in studie is, nl. uitbreiden bij 
Kweeklust wordt al concrete stap genoemd. 
Niets nieuws dus. 

Er staan ook prachtige volzinnen in: De 
integrale visie op stedelijk vernieuwing is 
leiden voor de inrichting van de openbare 
ruimte….wat betekent dit dan concreet, wat 
is die visie dan? 

Coalitieakkoord 
Na het duidingsdebat en de 1e ronde met verkennende gesprekken is er vrij 
snel een coalitie uitgerold: toch een wat opmerkelijke. Stadsbelang: grote 
winnaar, logisch. Democraten Gorinchem: ook winnaar, dus ook logisch. 
CDA: bescheiden winst, maar niet gek dat ze mee mogen doen.
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Er wordt verwezen naar het kopje 
Vernieuwing: daar wordt uitgelegd, dat de 
woonagenda evt. geactualiseerd, wordt 
overgenomen. Met twee accenten: 

- Verduurzaming 

- Passende woonruimte als recht van elke 
inwoner 

Wat gaat dat laatste betekenen: kunnen 
mensen op het stadhuis dat recht op komen 
eisen? En wat is passend eigenlijk, wie gaat 
dat bepalen? Waarin is deze integrale visie op 
stedelijke vernieuwing anders dan wat er nu 
al ligt? 

Er staan ook ongelukkige zinnen in: onder het 
kopje Meedoen staat “Een gelukkige 
Gorcumer doet mee in onze samenleving”. 
Een ongelukkige niet dan? Dit klinkt als: wee 
je gebeente als je niet gelukkig bent onder 
deze coalitie die nota bene het geluk van 
overheidswege verstrekt!  

Nog iets opmerkelijks: uitkeringsgerechtigden 
moeten aan het vrijwilligerswerk. Dat dit 
juridisch best een lastige is, even 
daargelaten, maar even verderop wordt 
gesproken van semi-vrijwillige 
schoonmaakteams! 

Krijgen mensen die hun werk verliezen bij het 
UWV bezem en emmer uitgereikt om zo semi-
vrijwillig aan de slag te gaan? 

Mooi vinden we wel, dat in deze versie van 
het akkoord de inspanningen van mevrouw 
den Heyer en haar platform gehonoreerd 
worden: in het conceptakkoord was daar nog 
geen ruimte voor maar nu vol inzetten op de 
inclusieve samenleving. Daar is door de vorige 
coalitie een mooi begin mee gemaakt maar 
dat moet veel verder uitgerold worden. 

Op het gebied van onderwijs worden 
ontwikkelingen terecht geduid, maar veel is 
daar ook al in gang gezet, dat hebben we bij 
het afscheid van de wethouders kunnen 
horen. 

Als het gaat om citymarketing en 
stadspromotie vinden wij het heel plezierig te 
lezen dat het u vooral te doen is om naar de 
identiteit van de stad te kijken. 

We willen immers niet zomaar horden 
toeristen over ons heen krijgen. Wat het 
praktisch inhoudt is ook nu weer in nevelen 
gehuld. 

Verbinding en samenwerking zijn goed. Bij 
Cultuur wordt aangegeven dat daar veel 
mogelijkheden gezien worden. Vervolgens 
wordt gezegd dat: “een aantal culturele 
vraagstukken voldoende aanknopingspunten 
biedt om in samenhang op te pakken en 
daarmee ruimte te bieden aan DND, het 
museum de bibliotheek en cultuureducatie. 
Verbinden van mogelijkheden en sectoren, 
zoals onderwijs en bedrijfsleven is voor ons 
het startpunt”. Prachtig, maar wat gaat u 
doen? Blijkbaar gaat DND toekomstbestendig 
ingericht worden en is het plan voor een 
cultuurhuis van tafel? 

Zorgelijk is wat er niet gezegd wordt over de 
regio: er staat een mooi kaartje in en dan is 
in 1 oogopslag duidelijk dat we centraal 
liggen en dat daar kansen in zitten etc, etc. 
Maar over het feit dat in de afgelopen jaren 
verhoudingen flink op scherp zijn komen 
staan en Gorinchem in een lastige positie zit, 
wordt niet gerept: wat is de visie van deze 
coalitie? Wat wordt de koers? 

De Quick scan naar de binnensporttarieven is 
al besloten door het vorige college. En in de 
plannen voor de nieuwe Brede School op Hoog 
Dalem zit ook een sporthal, waarbij zelfs 
gekeken wordt naar speciale aanpassing voor 
de gymnastiek. Gelukkig maar dat men terug 
kan vallen op het uitgezette beleid van de 
vorige coalitie. Want eigenlijk biedt dit 
akkoord niet heel veel nieuws. 

Duurzaamheid en klimaat: de nadruk ligt 
vooral op de energietransitie. Maar er zijn 
meer  uitdagende transities te benoemen. 
Daar zien we maar weinig van terug in dit 
akkoord. 

“Krijgen mensen die hun 
werk verliezen bij het UWV 
bezem en emmer 
uitgereikt om zo  
semi-vrijwillig aan de  
slag te gaan?”
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Waarmaken 

We zijn blij met de realistische toon die hier 
klinkt. Dat is toch een ander geluid dan: de 
stad is kapot bezuinigd. Blijkbaar kan nu 
erkend worden dat er in de afgelopen 4 jaar 
juist een goede basis is gelegd en de toekomst 
daarom met vertrouwen tegemoet gezien kan 
worden. Het idee om de afschaffing van de 
hondenbelasting maar door de huizenbezitters 
op te laten vangen, is schielijk ingetrokken, 
men kiest voor terughoudendheid als het gaat 
om lastenverhogingen. 

Concluderend 

Op hoofdpunten worden zaken benoemd, 
maar weet u wat er echt speelt en wat het 
kost? 

Wij willen constructief kritisch het beleid 
beoordelen, maar door de vaagheid van dit 
akkoord is dat lastig. De onduidelijkheid geeft 
risico’s w.b de doorlooptijd, 
besluitvaardigheid, betrokkenheid en 
uitvoering. Hoe toetsen we geluk, is dat voor 
iedereen gelijk, kun je het opleggen en 
meten? 

Hoe zetten we Gorinchem zowel goed op de 
kaart regionaal en landelijk? 

Wat we verwachten we van andere 
overheden? (Wat hebben we als Gorinchem te 
bieden aan de rest van Nederland en hoe 
investeren we daarin? 

Ons advies 

Focus op de kerntaken(infrastructuur, 
ruimtelijke opgaven, omgevingswet, regiorol, 
zorg, veiligheid, onderwijs en sport): daar zit 
alleen al een enorme opgave ook financieel 
aan vast.          

Bewaak het maatschappelijk belang, 
bescherm minderheden, wees betrouwbaar en 
eerlijk en win het vertrouwen hier in dit huis 
en in de stad. 

ChristenUnie Ledenvergadering  

10 oktober in de Bank van Noppes 
Wij nodigen alle ChristenUnie leden van harte uit voor de 
ledenvergadering op woensdag 10 oktober vanaf 20.00 uur  
in de Bank van Noppes aan de Zusterstraat 19 in Gorinchem.

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter
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De vlag halfstok, de padvinders en 
zeeverkenners die opgesteld staan. 2 minuten 
stilte, waarin je ver weg motoren hoort , 
stemmen, de wind…met een grote groep 
mensen staan we daar en ieder heeft zo zijn 
eigen gedachten. De groep mensen, die de 
oorlog nog heeft meegemaakt, dunt uit: zou 
het zo zijn dat er over 5 of 10 jaar maar geen 
herdenking georganiseerd wordt, omdat er 
niemand meer komt? 

Gelukkig zie ik elk jaar weer veel jongeren, 
veel gezinnen met jonge kinderen en ook 
nieuwe Nederlanders. Dat vind ik prachtig om 
te zien! Want deze traditie van herdenken en 
vieren moeten we voortzetten. Juist omdat 
velen dat niet meer kunnen: iemand schreef: 
‘Veel mensen in het verzet waren jong, 
hadden nog geen gezin en dus ook geen 
kinderen en kleinkinderen, die hen kunnen 
herdenken’. En daarom moeten wij dat doen, 
ook om te leren van dat verleden. 

Herdenken helpt ons om na te denken over 
het leven: wat zou ik gedaan hebben? Die 
vraag kwam ook op me af bij de voorstelling 
“Esther was Joods”. Indrukwekkend hoe je de 
steeds verder gaande vervolging meemaakt, 
beklemmend zelfs. Je zou willen roepen: ga 
weg, duik onder! Want we weten wat er 
gebeurd is. 

Dan ben je dankbaar voor de vrijheid, waar 
we in leven. Wil je daar zorgvuldig mee 
omgaan en zuinig zijn op onze samenleving, 
onze democratische rechtsstaat. Want dat is 
geen vanzelfsprekendheid en heeft onderhoud 
en waakzaamheid nodig. Vrijheid geef je 
door, dat is een weerkerend thema rond 4 en 
5 mei. 

Zijn we ons daar nog voldoende van bewust? 
Tot 4 mei 2019!

Column: Herdenken
Zoals bijna elk jaar, liep ik ook dit jaar op 4 mei mee in de stille tocht van de 
Grote kerk naar Buiten de Waterpoort. Elk jaar weer dezelfde route en ook dit 
jaar weer de oude vliegtuigen die over de Merwede vlogen. 

“Je zou willen roepen: ga 
weg, duik onder! Want we 
weten wat er gebeurd is.”

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter
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Een week op stap  
met de fractie assistent
Sinds dit voorjaar zit ik niet meer als raadslid in de fractie van de ChristenUnie-SGP 
maar ben ik nog actief als fractieassistent. Omdat deze functie voor velen 
waarschijnlijk onbekend is, in dit stukje een verslagje van de week van begin 
september.  

In mijn dagelijkse werk ben ik als manager verantwoordelijk voor de organisatie van de 
huisartsenposten in Nijmegen en Boxmeer. Met ca. 80 medewerkers, 240 huisartsen en 
nog eens 260 waarnemende huisartsen staan we elke avond van af 17.00 uur, elke nacht 
en gedurende het weekend met een team klaar om de spoedzorg in de regio Nijmegen 
en Boxmeer te verzorgen.  

Omdat ik werkzaam ben in de zorg zijn met name de zorg- en het sociaal domein de 
terreinen waar ik ook politiek de fractie ondersteun en adviseer.  

Woensdagavond was ik om 18.00 uur in dat kader in Dordrecht bij een bijeenkomst over 
de zorg. Deze avond had de titel “Jeugdhulp doen we samen”. Na een heerlijke maaltijd 
door vrijwilligers gekookt spraken we in kleine groepen over de zorg en dan met name 
de samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein. In mijn groep zaten een groot 
aantal ervaringsdeskundigen. Dit zijn vaak jonge mensen met een aardige rugzak vol 
met ervaringen in de wereld van de (jeugd)zorg. Zij zetten zich als ervaringsdeskundige 
in om anderen te adviseren en bij te staan die dreigen te verdwalen in de huidige 
zorgloketten. Boeiende verhalen en ervaringen, waar we als hulpverleners maar ook als 
beleidsmakers in de gemeente veel van kunnen leren. 

De donderdag avond was ik gevraagd als lid van de FairTrade werkgroep in Gorcum mee 
te eten in de Stadstafel die werd verzorgd door het restaurant De Metropole. Boeiend 
om in gesprek te zijn met onbekende Gorcumers. Een aantal personen kenden mij nog 
van de introductieavond voor nieuwe inwoners en wisten te vertellen van ik lid was van 
de ChristenUnie. Tijdens de maaltijd nog iets verteld aan de aanwezigen over het 
streven om in Gorinchem “FairTrade Gemeente” te worden. Daarna door naar het 
gemeente huis voor een bijeenkomst over de digitale rekenkamer maar helaas was deze 
een uur vervroegd, waardoor deze bijeenkomst inmiddels was afgelopen. 

In het weekend nog de perspectief nota van het nieuwe college voor de periode 
2019-2022 doorgenomen en mijn opmerkingen door gemaild naar Marjo zodat zij met de 
info van een ieder haar bijdrage voor de raadsvergadering kan vormgeven.  

En daarmee was er al weer een boeiende en leerzame week voorbij.

Anne de Jong  
 
       @anjidejong

https://twitter.com/anjidejong
https://twitter.com/anjidejong
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Marjo Molengraaf 

       @MarjoMolengraaf

Frank Barth 
 
f.barth@gorinchem.nl

Colofon 

Dit is een uitgave van de ChristenUnie-SGP fractie Gorinchem.  
Meer info via de websites van de ChristenUnie en SGP.

Albert-Jan Oevering  
 
       @Albert_Jan_O

Fractie

Fractieassistenten

Anne de Jong  
 
       @anjidejong

Leen van Hoorne 
 

Steunfractieleden

Charlotte Scholtens 
 
       @CharlotteSdV
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