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Uit de fractie
In de vorige editie van het fractienieuws meldde ik u, dat de politiek door de
corona-uitbraak tot stilstand was gekomen. Maar al snel werd in mei alles
weer opgepakt. Digitaal vergaderen deed zijn intrede en nog weer later
konden we toch weer vaker fysiek bij elkaar komen (in de Evenementenhal en
na aanpassingen ook in het stadhuis). De Perspectiefnota behandeling
leverde voor ons twee aangenomen moties op: geld voor de social media
projecten van YFC The Mall en wonen voor ouderen op de agenda.
Omdat het college blijft goochelen met cijfers,
hebben we tegen het voorstel van de
Perspectiefnota gestemd: de schulden lopen
onverantwoord hoog op en dat in deze
onzekere tijden. Na het zomerreces heb ik
samen met VVD en fractie van Maaren een
informatieavond georganiseerd rondom
ideeën uit de stad voor het gebied Linge ll
Zuid( waar het mooie ronde gebouwtje van de
Vries Robbé staat): creatieve en innovatieve
ideeën om daar, met behoud van erfgoed,
cultuur, horeca en nog veel meer te
ontwikkelen. Dit omdat we vanuit het college
tot nu toe weinig of niets horen en de raad
straks wel wat te kiezen moet hebben.

“Lichtpuntje is wel, dat er een
reserve is gevormd om
eventuele renterisico’s op
te vangen…”
Helaas is vrij snel de situatie rondom het virus
weer verslechterd en zijn we weer overgegaan
op digitaal vergaderen. We merken, dat, alles
bij elkaar, deze situatie niet bijdraagt aan beter
vergaderen of betere verhoudingen. Het echte
contact is er niet, de wandelgangen ook niet,
dus voelt het als een beetje rondzwemmen
zonder duidelijk doel. Zelf heb ik nu nog meer
het gevoel, dat het college bestuurt in de
ivoren toren en de raad, zeker de oppositie,
nauwelijks invloed heeft. Dat zou makkelijk
kunnen leiden tot een houding van ‘Laat maar
waaien’, maar dat is zeker niet het geval. De
oppositie is behoorlijk eensgezind en werkt
prima samen. Hierdoor proberen we zoveel
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mogelijk te controleren wat er gebeurd (onze
fractie heeft nog nooit eerder zoveel
schriftelijke vragen gesteld als in deze
raadsperiode) en maximale invloed uit te
oefenen, door scherp het debat aan te gaan
en moties en amendementen in te dienen.
Binnenkort vindt u op deze site een overzicht
van dit alles.
Naast de goede samenwerking in de
oppositie, is ook de samenwerking in de
fractie uitstekend. We zijn erg blij dat Rik
Ploeg ons als fractieassistent is komen
versterken en we wensen hem daar veel
wijsheid en plezier in toe.
Ook Anne de Jong is fractieassistent, al
langere tijd, maar doordat hij nu echt met
pensioen is, heeft hij tijd om een aantal
onderwerpen op zich te nemen. De Jeugdzorg
o.a, een ingewikkeld dossier, waar hij zich
goed in heeft verdiept. Als fractie plukken we
daar de vruchten van.
In november hebben we de
begrotingsbehandeling gehad, opnieuw
hebben wij aandacht gevraagd voor de hoog
oplopende schulden van de gemeente
Gorinchem. Allerlei creatieve manieren zijn
ingezet om maar zoveel mogelijk geld te
kunnen lenen en tegelijk de begroting sluitend
te krijgen op papier.
Wij vinden dat zorgelijk en hebben opnieuw
tegen de begroting gestemd, eigenlijk geheel
tegen onze traditie in. We zijn ons aan het
beraden hoe we hier mee om moeten gaan.
Lichtpuntje is wel, dat er een reserve is
gevormd om eventuele renterisico’s op te
vangen, maar ons inziens zou het beter zijn,
de schuld niet zo hoog op te laten lopen.

Tijdens deze vergadering is een tweetal
moties van mijn hand aangenomen: een motie
om de Voedselbank te helpen in haar
duurzaamheidsambities (en zo de
energielasten omlaag te brengen) en een
motie om te onderzoeken, hoe er in een vroeg
stadium van de schuldhulp (nl. direct als
iemand hulp vraag) de schuld bevroren kan
worden, zodat deze niet enorm oploopt. Wat
mij betreft opnieuw een toevoeging aan het
sociale beleid van Gorinchem, waar onze
fractie zich al jaren hard voor maakt.

“Tijdens deze vergadering is
een tweetal moties van mijn
hand aangenomen: een
motie om de Voedselbank
te helpen in haar
duurzaamheidsambities”

Terwijl ik dit schrijf, is het politieke reces
begonnen. We proberen weer op te laden voor
het nieuwe jaar, onder hele bijzondere
omstandigheden. Geen raadsdiner om het
einde van het jaar te markeren, een Kerst met
veel minder mogelijkheden, zeker nu er weer
een lockdown dreigt. Maar wellicht ook een
Kerst om ons te concentreren op de
Hoofdpersoon, waarbij we zeggen:” Kom
Immanuël, kom spoedig”.
Namens de gehele fractie wens ik u een goed
en gezond 2021.

Marjo Molengraaf
fractievoorzitter

Penningmeester ChristenUnie gezocht!
Afgelopen jaar zijn er in het bestuur ook wisselingen opgetreden. Op dit moment bestaat het
bestuur uit:
• Charlotte Scholtens-de Vries, voorzitter
• Anne de Jong, (politiek) secretaris
• Ivo van Willigen, PR en Communicatie
• Maarten de Pagter, algemeen bestuurslid
Albert Don zal als penningmeester aftreden aan het eind van dit jaar, na vele jaren deze taak trouw
te hebben vervuld. Iets waar we hem enorm erkentelijk voor zijn. We zijn dus dringend op zoek
naar iemand die deze taak op zich wil nemen.
Meld u aan bij Charlotte Scholtens (06-1273923) of via voorzitter@gorinchem.christenunie.nl
Maar ook hiervoor geldt: we staan open voor uw suggesties!
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Jeugdzorg in Gorinchem en de regio
De afgelopen jaren is één van de dossiers, waar ik me als fractieassistent van de
ChristenUnie mee bezig houdt, het sociaal domein en met name de jeugdzorg. Zoals
misschien bekend, is de jeugdzorg van 0 tot 18 jaar in 2014 overgegaan van de landelijke
overheid naar de lokale overheid. Gorinchem heeft vanaf deze overgang de jeugdzorg
samen de gemeenten in Zuid-Holland Zuid georganiseerd.
Momenteel na de herindelingen met 10
gemeenten en een budget van ca. 122 miljoen
voor 2021, waarbij Gorinchem ca. 10 miljoen
bijdraagt. Naast dat het om veel geld gaat is de
gezondheidszorg voor de kinderen en de jeugd in
Gorinchem van groot belang. Het aantal kinderen
en jeugd dat zorg nodig hee@, zien we elk jaar nog
sAjgen en dus ook de kosten. De laatste jaren
wordt er steeds meer de nadruk gelegd op
prevenAe. Hoe kunnen signalen, dat een kind zorg
nodig hee@, zo vroeg mogelijk in beeld komen om
erger te voorkomen. Het voorkomen van
wachtlijsten is dan van belang.
Jeugdzorg door professionals is niet alAjd het beste
oplossing. Soms is goede begeleiding van ouders
en kinderen in de gezinssituaAe veel beter. Deze
zorg wordt in Gorinchem vooral gedaan door de
sociale teams. Deze sociale teams werken vooral
wijkgericht en bestaan uit een aantal professionals,
die naast het werken in zorgorganisaAes zoals b.v.
Julius, met elkaar de zorgvragen beoordelen. Om
dit goed te kunnen beoordelen, houden ze bij de
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mensen thuis de zogenaamde keukentafelgesprekken.
Omdat een groot deel van de doorverwijzing naar
jeugdzorg verloopt via de huisarts, is het van groot
belang dat er goede afstemming is tussen de
huisarts, vaak via de prakAjkondersteuner huisarts
(POH) en het sociaal team. De laatste jaren hebben
wij als ChristenUnie ons sterk gemaakt voor goede
afstemming tussen huisartsen, sociaal team, maar
ook met scholen, jeugdwerk en sportverenigingen.
Met als doel zorg vooral vroegAjdig en laagdrempelig rond het gezin te organiseren en zo dure
zorg te voorkomen.
Het mag duidelijk zijn dat de gezondheidszorg voor
kinderen en jeugd steeds in beweging is en dus
goede afstemming vraagt in de gemeente maar
ook in de regio. Een onderwerp wat zeker mijn
belangstelling hee@.
Anne de Jong
Fractie-assistent
Christenunie-SGP

Vanuit de Besturen
Op woensdagavond 11 november hebben de besturen van de SGP en de
ChristenUnie Gorinchem samen online en offline vergaderd. Het houden van
een gezamenlijke bestuursvergadering is een goede gewoonte als
samenwerkende partijen.
Tijdens deze vergadering is uitgesproken dat
we blij zijn met het werk dat door de fractie
wordt verzet. De beide besturen herkennen
zich in de standpunten die door de fractie in
de gemeenteraad worden ingenomen en zijn
dankbaar voor deze eensgezinde lijn. Dit
maakt ook dat tijdens deze vergadering de
intentie is uitgesproken om ook de volgende
gemeenteraadsverkiezingen samen op te
trekken.
Deze intentie van de beide lokale besturen is
wel afhankelijk van de steun van de leden en
van de goedkeuring van het Landelijk Bestuur
van de ChristenUnie en het hoofdbestuur van
de SGP. De ChristenUnie heeft al een
voortraject doorlopen, waarbij de voor- en
tegens van een gezamenlijke lijst zijn
geëvalueerd. Het Landelijk Bestuur heeft
daarna een positief preadvies gegeven om de
samenwerking positief te beoordelen. Na
indiening van het verkiezingsprogramma en
kandidatenlijst zal dan een definitief groen
licht gegeven kunnen worden.
Bij de SGP loopt het proces iets anders maar
beide partijen hebben al een draaiboek met
vereiste processen en deadlines binnen.
De komende periode zullen de volgende
zaken geregeld gaan worden:
• Voor 20-02-2021 programmacommissie
samenstelling, profielschetsen kandidaten
fractie.
• Voor 01-05-2021 Oriëntatie
verkiezingsprogramma. Voor 01-09-2021
Samenwerkingsovereenkomst ingestuurd
zijn
• Voor 01-10-2021 Besluit landelijk bureau
over Samenwerking.
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Het lijkt zo ver weg die gemeenteraadsverkiezingen van 2022
Maar voor de besturen is het dus nu tijd om
aan de slag te gaan. En u snapt ook, dat we
dit niet met een klein clubje mensen kunnen
doen. Uw gebed en steun is nodig. Gebed
omdat we het van onze Hemelse Vader mogen
verwachten. We bidden om wijsheid en inzicht
om fijngevoelig de tekenen van de tijd te
verstaan en het goede te zoeken voor onze
stad.
Maar we hebben ook praktische hulp nodig.
Informatie over hoe het in onze stad beter kan,
we hebben mensen nodig die zich kandidaat
willen stellen, we hebben mensen nodig die
mee willen denken en ook mee willen doen.
U en jij bent van harte welkom om bij te
dragen. Meld je bij een van de besturen aan:

Jan Visser (SGP)
info@sgpgorinchem.nl

Charlotte Scholtens (ChristenUnie)
voorzitter@gorinchem.christenunie.nl
0183-631028

ChristenUnie belactie

Om de leden te betrekken bij het proces richting de verkiezingen én omdat
het goed is om te weten wat er onder onze leden leeft, hebben de afgelopen
weken de bestuursleden van de ChristenUnie een belactie ingezet.
Ieder bestuurslid heeft een wijk onder zijn
hoede en neemt contact op met leden die in
deze wijk wonen. Er zijn nog heel wat
telefoontjes te gaan, maar we merken dat het
goed is om zo contact te onderhouden.
We horen over hoe het u de afgelopen
maanden is vergaan, maar ook hoe u uw
straat, buurt, wijk en stad ervaart. Kleine
ergernissen worden benoemd, maar ook
aandachtspunten aangedragen waar we als
bestuur, maar ook als fractie mee aan de slag
kunnen. Hartelijk dank voor uw bereidheid om
te delen en ons te informeren.

Bedankt voor de warme woorden van
betrokkenheid en ook voor het feit dat tot nu
toe blijkt dat u Gorinchem ervaart als een fijne
plek om te wonen.
Weet dat we open staan voor uw observaties,
uw vragen en opmerkingen. U bent meer dan
welkom om deze met ons te delen.
Maarten de Pagter
algemeen bestuurslid
info@gorinchem.christenunie.nl

Vitaliseringstraject
Ook het bestuur van de SGP heeft de
afgelopen tijd niet stil gezeten. Zij hebben veel
mensen bezocht en bevraagd. Veel van deze
bezoeken leverden betrokkenheid, maar ook
nieuwe leden op. Dankzij dit traject zijn er
meer dan 30 nieuwe leden die de
kiesvereniging versterken.
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Dit is reden tot dankbaarheid. Toch is het geen
reden om te stoppen, want het bestuur zou
graag in de fractie versterking zien.
Een fractie-assistent die tijdens de
voorbereidingen en tijdens de
commissievergaderingen het woord wil voeren
namens de SGP.

Even voorstellen…
Mijn naam is Rik Ploeg, ik ben 25 jaar en ik woon nu sinds 2 jaar weer in
Gorinchem. Vroeger heb ik met mijn ouders ook in Gorinchem gewoond, en
nu ben ik getrouwd en wonen we met z’n tweeën weer in deze stad.
Ik ben al een tijdje lid van de ChristenUnie,
maar pas sinds kort betrokken bij de
ChristenUnie-SGP fractie in de
gemeenteraad. Voor velen zal ik een nieuw
gezicht zijn, dus ik stel me graag aan jullie
voor!
Ik studeer geschiedenis en dat is tegelijk een
hobby van mij. Ik hou ervan om allerlei
historische feitjes uit te diepen, bijvoorbeeld
over onze mooie stad die natuurlijk een rijke
geschiedenis kent. Een andere hobby van mij
is muziek maken.
Ik speel graag gitaar bij ons in de kerk of in de
twee bands waar ik in speel. Voor mij is dit
een manier om mijn geloof te uiten en om
dienstbaar te zijn.
Dienstbaarheid zie ik dan ook als een
belangrijk onderdeel van een leven als
christen. Waar we goed in zijn, of waar we
veel van hebben, daar mogen we van uitdelen
aan anderen. We geven om elkaar omdat
Jezus ons dat leerde. In het politieke
landschap zie ik dat de ChristenUnie zich
daarin onderscheidt. De liefde en zorg voor
mensen staat centraal.
Economische groei en financieel gewin zijn
daaraan ondergeschikt. Zo zou het wat mij
betreft moeten zijn, en daarom ben ik trots om
mijn persoonlijke bijdrage te mogen leveren
aan de ChristenUnie.
Ik zal de komende tijd als fractie-assistent
mijn best doen om dienstbaar te zijn voor de
ChristenUnie hier in Gorinchem. Deze taak
vind ik best een hele uitdaging, maar wel een
ontzettend leerzame en interessante.
Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort!
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Fractie
Marjo Molengraaf
@MarjoMolengraaf

Frank Barth
f.barth@gorinchem.nl

Fractieassistenten
Anne de Jong

Rik Ploeg

@anjidejong

Steunfractieleden
Leen van Hoorne

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