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We schrijven begin juni 2015 : 
de discussie over het theater 
is voorlopig afgerond, de 
regio staat op losse 
schroeven en de 
burgemeester van Gorinchem 
heeft plotseling zijn ontslag 
ingediend.  

Zomaar drie onderwerpen, die 
ons de afgelopen weken zeer 
veel drukte hebben bezorgd. 
Waarbij natuurlijk het aftreden 
van Anton Barske als een 
schok door de stad ging. Wat is 
er aan de hand?


Zelf geeft Barske aan, dat de 
verhoudingen tussen 
burgemeester, raad en college 
verslechterd waren en hijzelf 
daar onvoldoende in staat is 
geweest dit positief te 
beïnvloeden. Dat dit zijn plezier 
in het vak deed afnemen, zal 
helder zijn.


Wij hebben als fractie in reactie 
op vragen vanuit de media 

aangegeven, dat er inderdaad 
een vraagstuk ligt bij de raad 
om kritisch naar het eigen 
optreden te kijken. Natuurlijk 
speelt daar het optreden van 
de burgemeester ook een rol in, 
maar wij vonden het niet nodig 
dat hij zou aftreden. Sterker 
nog: we wilden juist in de week 
dat hij zijn aftreden bekend 
maakte in gesprek om met 

elkaar bij te sturen. Grote vraag 
is nu hoe we verder moeten. 
Duidelijk is dat de Commissaris 
van de Koning een waarnemer 
wil benoemen, liefst op hele 
korte termijn. Maar ook deze 
zal geconfronteerd worden met 
de verslechterde verhoudingen. 
Er is dus werk aan de winkel in 
de raad om vertrouwen en 
goede verhoudingen te 
hervinden. Tenslotte zitten we 
er voor de stad, om het goede 
voor Gorinchem te zoeken.


Regio op losse schroeven 
Dat brengt me bij de regio: 

want wat is in belang van zowel 
onze stad, als de regio?


Wij denken dat de stappen die 
Hardinxveld zet om aansluiting 
bij Drechtsteden te zoeken niet 
goed zijn voor de regio, maar 
ook niet de beloofde 
zelfstandigheid voor 
Hardinxveld gaat opleveren. Er 
is een moeizaam getouwtrek 
gaande, waarin over en weer 
beelden van elkaar gebruikt 
worden om elkaar weg te 
zetten. Wij vinden dat niet 
constructief, maar ook niet 
eerlijk.  

Roerige tijden

“…het aftreden 
van Anton 
Barske als een 
schok door de 
stad ging”

Anton Barske
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Onze fractie wil inzetten op 
behoud van de AV regio. Dan is 
Hardinxveld nodig, maar ook 
de oostelijke gemeenten: 
Leerdam en Zederik, die met 
Vianen praten over samen 
gaan. Op zich hebben we daar 
geen moeite mee, integendeel. 
Maar het gevaar is wel, dat de 
gemeente die dan ontstaat 
naar de provincie Utrecht over 
gaat (Vianen is immers al 
Utrechts) en dat zou onze regio 
uit elkaar trekken. 


Waarom is dat erg ongunstig? 
Omdat onze regio een eigen 
zelfstandige arbeidsregio is en 
we een aantal succesvolle 
GRen (gemeenschappelijke 
regelingen) hebben, die dan in 
gevaar komen. Denk 
bijvoorbeeld aan de 
Avelingengroep (sociale 
werkvoorziening) de RSD 
(sociale dienst) en Waardlanden 
(reinigingsdienst). 


Als de regio uit elkaar valt, 
komen deze regelingen onder 
druk te staan en wordt het 
moeilijk deze taken goed en 
goedkoop uit te blijven voeren. 
Maar we vinden ook dat de AV 
een regio is met bestaansrecht, 
die zelfstandig moet blijven en 
niet het wormvormig 

aanhangsel van de 
Drechtsteden moet worden.


Spannende ontwikkelingen 
dus, waar we proberen 
duidelijk en constructief bij te 
dragen en ook in overleg 
treden met onze zusterfracties 
in de verschillende raden.


In de raadsvergadering van mei 
is ook nog gesproken over het 
proces dat geleid heeft tot de 
tijdelijke invulling van het 
theater aan de Haarstraat: voor 
velen bekend als De Nieuwe 
Doelen. Na veel gedoe en 
speculatie in de pers, werd wel 
duidelijk dat wethouder 
Doodkorte met een team van 
ambtenaren niet alleen heel 
hard hebben gewerkt, maar 
ook zorgvuldig en binnen alle 
kaders die de raad heeft 
gesteld. 


Wat ons betreft dus 
complimenten en nu weer 
aandacht voor andere hele 
belangrijke zaken in de stad, 
zoals de investeringen voor 
infrastructuur: er komen grote 
uitdagingen op ons af bij de 
aanpak van de A27, waar we 
ons goed op moeten 
voorbereiden én er zijn zaken 
aan vervanging toe die ook een 

flinke investering vragen. Zaak 
dus om heel goed met het geld 
van de gemeente om te 
springen en daar willen wij ons 
bij de komende 
Perspectiefnota behandeling 
hard voor maken.

“…werd wel 
duidelijk dat 
wethouder 
Doodkorte met 
een team van 
ambtenaren niet 
alleen heel hard 
hebben gewerkt, 
maar ook 
zorgvuldig en 
binnen alle kaders 
die de raad heeft 
gesteld.”

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter 
@MarjoMolengraaf

Hoog bezoek!
Zaterdag 6 juni kreeg Gorinchem hoog bezoek: HKH. Prinses 
Beatrix opende in de Grote Kerk de kunstmanifestatie 
Symposion 2015. Drie maal is scheepsrecht, want ook 
de eerdere edities van dit gebeuren in 1974 en 2005 
werden door de prinses geopend.  

Onder de genodigden bevonden zich ook vele 
raadsleden en eerlik is eerlijk: dit was toch wel een 
bijzonder moment om onze voormalige koningin zo van 
dichtbij in actie te zien.

https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
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Vrijdag 5 juni was ik getuige van de 
startbijeenkomst van de regionale 
klankbordgroep-Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning  (WMO) in Leerdam. De 
klankbordgroep bestaat uit mensen met een 
lichte verstandelijke beperking die gaan 
meedenken, luisteren en signalen doorgeven 
aan de zes gemeentes. Zij zijn tenslotte van uit 
de praktijk ervaringsdeskundig. Andries Lever 
zal het komende jaar de voorzittersrol 
vervullen en Judith Broerse als coach. Dat het 
team met deze beide enthousiaste mensen in 
goede handen is werd tijdens de 
startbijeenkomst wel duidelijk. 

Het is de eerste regionale klankbord groep die 
in Nederland actief is en dat was één van de 
redenen dat Jetta Klijnsma, staatsecretaris van 
Sociale zaken en Werkgelegenheid, aanwezig 
was op de startbijeenkomst. De 
klankbordgroep in nog in opbouw en de 
bedoeling is dat vanuit de gemeenten 
Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam, Leerdam, Molenwaard en 

Zederik twee leden worden afgevaardigd. 
Namens Gorinchem zitten in de 
klankbordgroep Peter Verhoeven, Ruud de 
Jong , Stefan van Drunen en Henk den Hartog. 
Gorinchem is dus sterk vertegenwoordigd.  

Wedhouder Eva Dansen feliciteerde de 
klankbordgroep en memoreerde dat de 
Gemeente Gorinchem één van de 
initiatiefnemers was  om tot een regionale 
klankbordgroep te komen.  

Jetta Klijnsma benadrukte dat ze heel blij was 
met dit initiatief en adviseerde de gemeenten 
en de WMO-raden goed te luisteren naar deze 
mensen met ervaringen vanuit de praktijk. Het 
was voor mij een inspirerende middag waar op 
een ontspannen manier met veel direct 
betrokkenen is gesproken.

Eerste regionale Klankbordgroep-
WMO met mensen met praktijk-
ervaring gestart in onze regio.

Anne de Jong 
Raadslid ChristenUnie 
@AnjideJong
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Delen van ervaringen in de 
“Veranderende Zorg”
Tijdens de laatste Algemene 
Leden Vergadering van de 
ChristenUnie kiesvereniging 
Gorinchem op 2 juni 
jongstleden hebben Marjo 
Molengraaf en Anne de Jong 
het bestuur en aanwezigen 
bijgepraat over de stand van 
zaken in de zorg en dan met 
name de eerste ervaringen in 
Gorinchem. 

Nadat de aanwezigen op de 
vraag: “Wat leeft er en wat is de 
eerste indruk van de 
verandering in Gorinchem?” 
hadden geventileerd, kwamen 
we via ons verkiezings-
programma ‘Geloven, Durven, 
Doen’ en het coalitieakkoord 
‘Verbinden Levendig en 
Zorgzaam’ bij de dagelijkse 
gang van zaken. De eerste 
indruk van de fractie is dat 
hoewel we nog maar aan het 
begin staan van de verandering 

in de zorg, we in het eerste half 
jaar niet tegen grote problemen 
zijn aangelopen. De wijze 
waarop Gorinchem de 
veranderingen in gang heeft 
gezet door vooral via bestaande 
kanalen de zorg te laten 
verlopen en alleen daar waar er 
sprake is van meervoudige 
problematiek, zoals problemen 
met wonen, zorg en/of 
financiën, dit via het 
sociaalteam te laten lopen goed 
lijkt te werken. Echter te staan 
nog maar aan het begin en de 
herindicatie (via de 
keukentafelgesprekken) zijn nog 
in volle gang. 


Ook bemoedigend is dat de 
eerste visitatie door de 
landelijke  Transitie Commissie 
Sociaal domein o.l.v. Han Noten 
ook positieve geluiden laat 
horen over de gang van zaken 
in Gorinchem. Dus lof voor 

ambtenaren, college, raad en 
diverse advies organen.


We eindigen de avond met de 
oproep om vooral 
praktijkervaringen (goed of 
slecht) van inwoners van onze 
stad te melden bij het zorgloket 
of bij ons als fractie.

Gezocht: steunfractie + jongeren!
U ziet het: politiek is verre van saai. Sterker nog: het slokt heel wat tijd en aandacht op. We zijn 
daarom erg blij met de uitbreiding van de fractie in de vorm van Anne de 
Jong en natuurlijk onze wethouder Hans Freije. Ook is 
gelukkig onze steunfractie behoorlijk op sterkte, maar er is 
natuurlijk altijd plek voor enthousiastelingen.  

We zijn actief op zoek naar jongeren die interesse hebben 
om eens mee te draaien. Dus als u iemand weet, wij horen 
het graag.

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter 
@MarjoMolengraaf

Hans Freije 
Wethouder ChristenUnie  
@HansFreije

Anne de Jong 
Raadslid ChristenUnie 
@AnjideJong

https://twitter.com/anjidejong
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/HansFreije
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/anjidejong
https://twitter.com/HansFreije


 

Juni 2015

Column: Misverstanden en de zorg
Drieluik over de veranderingen in de zorg (I)

Hoe moeilijk kunnen we het 
elkaar maken? Een vraag die je 
zeker bij zorg verlenen aan 
mensen niet zou moeten 
stellen. En toch… in Nederland 
hebben we veel in systemen en 
processen gegoten, zodat je 
door de bomen het bos niet 
meer ziet. Dat is in onze regio, 

en ook in onze gemeente 
Gorinchem helaas niet anders. 
Om daar duidelijkheid over te 
krijgen zijn loketten nodig, 
zoals het KlantContactPunt in 
het Stadhuis. Maar het is niet 
het enige loket voor uitleg, voor 
hulp want er zijn er meer! Hier 
is misverstand 1 te noemen 
namelijk: De gemeente is 
verantwoordelijk voor alle zorg.


Dit is snel te weerleggen 
vanwege het feit dat mensen 
verplicht zijn om voor hun 
mogelijke ziektekosten een 
verzekering af te sluiten. 
Daarmee is een systeem en 
een verantwoordelijkheid 
neergelegd bij allereerst de 
burger (kiest verzekeraar, 
betaalt premie, ontvangt al of 
niet rechtstreeks vergoeding 
van de verzekeraar); loket is 
veelal de huisarts. In de 

afgelopen maand kreeg 
ondergetekende vragen uit de 
raad over crisisopvang, dwz 
mensen die plotseling moeten 
worden opgenomen en veelal 
in een plaats niet naast de 
deur, erg ongemakkelijk voor 
de familie. Over deze zaken 
gaat de gemeente dus niet, 
immers het is een rechtstreeks 
contact dat hier tussen (familie 
van) verzekerde en een 
zorgaanbieder, vaak een 
verpleeghuis, plaatsvindt. Dat 
de gemeente hier wel wat van 
vindt en daar over het gesprek 
kan voeren met deze 
zorgaanbieders is een andere, 
waarover in een volgende 
column meer.


Een ander misverstand (2) is 
dat de privacy met deze 

veranderingen niet meer 
gegarandeerd is, immers nu 
‘wil de gemeente ook al alles 
weten over mijn gezondheid’. 
En dit wordt versterkt door 
allerlei krantenberichten over 
hackers die systemen kunnen 
kraken waardoor zelfs codes 
van pinpassen niet meer veilig 
zijn. Ook hier is in de raad van 
de gemeente Gorinchem 

uitvoerig over gesproken. 
Belangrijk is dat dit vraagstuk 
niet nieuw is en dat er al veel 
op is georganiseerd, veelal met 
beroepscodes, privacy-
protocollen en 
geheimhoudingsplicht met 
hoge sancties. De raad in 
Gorinchem bracht vooral in dat 
met de bemoeienis van diverse 
mensen in een zogenaamd 
sociaal team (ook daarover 
later meer) de kans op 
openbaar worden van 
persoonlijke gegevens 
aanzienlijk toeneemt. De raad 
van de gemeente Gorinchem 
vroeg hier gedurende een 
aantal avonden flink op door. 
Maar dit is goed te weerleggen. 
Immers de gemeente werkt ten 
aanzien van bespreken van 
gegevens alleen met 
professionele beroepskrachten, 
ieder met een eigen 
privacyregeling. Daarnaast 
worden alleen gegevens 
gedeeld die voor een 
verbetering van de toestand 
noodzakelijk zijn. Dus in een 
sociaal team met een 
wijkverpleegkundige of een 
maatschappelijk werker, blijven 
de zelfde codes die op hen 
betrekking hebben van kracht, 
zoals ze al vele jaren bestaan. 
Dit geldt ook voor een huisarts 
die geen deel uitmaakt van het 
sociaal team, maar wel is 
aangesloten op dit team. 
Verder is een sociaal team in 
onze regio (zes gemeenten) 
steeds klein van omvang.

Sinds januari 2015 hebben gemeenten veel nieuwe verantwoordelijkheden gekregen die met zorg 
voor medemensen te maken hebben. Niet hélemaal nieuw, maar wel moeilijk om te begrijpen. Het 
geeft aanleiding tot veel misverstanden. Op een aantal misverstanden wil ik hier ingaan. 

De veranderingen kunnen kort worden omschreven met: “we moeten elkaar opnieuw de hulpvraag 
leren stellen”. Voor de één een bedreiging, voor de ander gaat er een nieuwe wereld, met vaak véél 
snellere antwoorden op de laatste vraag.

“Misverstand 1:  
De gemeente is 
verantwoordelijk 
voor alle zorg.”

“Misverstand 2: 
Privacy is niet 
meer 
gegarandeerd”
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Misverstand 3 is dat er erg veel 
nadelig zal gaan veranderen 
voor mensen die zorg nodig 
hebben. Daarbij wordt bedacht 
dat de overheid moet 
bezuinigen en er veel mensen 
niet of met minder zorg te 
maken zullen krijgen. Eerlijk 
gezegd is dat een terechte 
veronderstelling: er gaat veel 

veranderen, maar vaak anders 
dan veel mensen denken. 
Zorgaanbieders hebben 
bijvoorbeeld al zeer veel in het 
werk gesteld om goedkoper en 
niet direct kwalitatief minder te 

leveren. In onze regio zijn bijna 
alle zorgaanbieders tijdig gaan 
inspelen op de situatie geldig 
vanaf 2015. De zorg die nodig 
is, wordt –afhankelijk van de 
soort zorg- opnieuw ingeschat. 
In onze regio bestaat het 
aanbod van huishoudelijke hulp 
dat door ruim 10 aanbieders uit 
de zorg kan wordt geleverd. 
Anders dan een aantal andere 
gemeenten hebben we het 
overleg intensief met deze 
aanbieders gezocht en 
gezamenlijk gekeken naar 
oplossingen om zo’n 25 % 
minder uit te geven, juist de 
ruimte die vanuit het Rijk ons 
minder aan middelen is 
meegeven. Zo wordt ook voor 
deze doelgroep en in meer 
overleg afgestemd hoeveel 
hulp nodig is, en dat vaak met 
minder bemoeienis van de 
gemeente omdat dit (uren= 
geld) ook ten koste gaat van de 
hulp. 


Andere criteria worden gesteld, 
meer afhankelijk van de 
situatie, zoals het aantal 
kamers waar men verblijft. Hier 
zijn vragen over gesteld door 
het WMO-platform in onze 
gemeente; de gemeente heeft 
een duidelijke lijn: er wordt veel 
waarde gehecht aan het 
gesprek met burger en 
aanbieder. 


Maar indien daarin door de 
aanbieder onjuist of met 
‘tekenen bij het kruisje’ wordt 
gewerkt dan kan dit van ‘high 
trust’ tot ‘high penalty’ leiden, 
dat wil zeggen dat dan door de 
gemeente afscheid wordt 
genomen van deze aanbieder.

“Misverstand 3:  
Het is erg 
nadelig voor 
mensen die zorg 
nodig hebben”

Hans Freije 
Wethouder  
ChristenUnie 
@HansFreije

In actie voor NLdoet
Vrijdag 20 maart is wethouder 
Hans Freije in het kader van 
de vrijwilligersactie NL Doet 
op de J.P Waale school in de 
Lingewijk in actie gekomen. 
De buurtmoestuin werd 
plantklaar gemaakt. 

Fractieleden Anne de Jong en 
Marjo Molengraaf waren 
zaterdagmorgen 21 maart op 
tijd uit de veren om bij de Brede 
School Gildenplein mee te 
helpen aan de natuurtuin van de 
KBS Mariëngaard. Samen met 
aantal andere vrijwilligers, een 
leerkracht en de directeur werd 
hard gewerkt om in de tuin een 
dikke laag houtsnippers aan te 
brengen, tegen het onkruid. 
Hoveniersbedrijf Van Rosmalen 
zorgde voor alle spullen en 
werkte zelf ook hard mee met 
als mooi resultaat dat de tuin er 
om 12 uur precies weer prima 
bij lag. Erg gezellig en goed om 

daaraan mee te doen: voor 
herhaling vatbaar!

https://twitter.com/HansFreije
https://twitter.com/HansFreije
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Gezocht:  
bestuur en fractie 
ondersteuning in PR 
en communicatie  

 
Zowel de ChristenUnie als 
de SGP zijn op zoek naar 
iemand die journalistiek 
goed onderlegd is en goede 
berichten kan schrijven voor 
fractie of bestuur. De 
berichten worden geplaatst 
in bijvoorbeeld 
nieuwsbrieven, op de 
website, in persberichten 
etcetera. 

Daarnaast zijn we op zoek 
naar iemand die de online 
communicatie kan 
ondersteunen: het verzorgen 
van onze lokale website en 
het redigeren van content op 
onze website, het zorg 
dragen voor diverse mailings 
en onze social media 
kanalen: Facebook en 
Twitter. 

Heeft u hart voor Gorinchem 
en de ChristenUnie of SGP 
en wilt u ons ondersteunen?
Stuur dan een email naar:  
ChristenUnie: Jos de Kock  
SGP: Matthijs Smit.

Colofon 

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

Blijf zelf op de hoogte 
van wat er speelt, deel 
ideeën of wijs ons op 
situaties.

CU SGP fractie 
       @cusgpgorinchem

Marjo Molengraaf   
Portefeuille: zorg, welzijn, cultuur, sociale zaken, regionale 
samenwerking, sport, duurzaamheid & milieu, monumenten. 
       @MarjoMolengraaf

Frank Barth 
Portefeuille: financiën , economie, subsidiebeleid, 
ruimtelijke ordening , wonen, verkeer, onderwijs 
f.barth@gorinchem.nl

Anne de Jong  
Portefeuille: zorg, volksgezondheid, recreatie en 
tourisme, wijken, participatie 
       @anjidejong

Govert Veldhuijzen 
waarnemend  
burgemeester Gorinchem
Op 15 juni zal Govert Veldhuijzen als waarnemer minimaal een 
jaar in Gorinchem burgemeester zijn. Dhr. Veldhuijzen is een 
ervaren bestuurder, ooit begonnen als CDA raadslid in Dordrecht, 
waar hij nog steeds woont, werd hij wethouder in die plaats. 

De laatste jaren heeft hij zitting gehad in de Gedeputeerde Statenvan 
Zuid Holland. Dit is maar een kleine greep uit de diverse bestuurlijke 
functies die dhr. Veldhuijzen heeft bekleed en ook al is hij tot nu toe 
nog niet actief geweest als burgemeester, toch hebben we er 
vertrouwen in dat hij voldoende gepokt en gemazeld is in de lokale 
democratie om voor Gorinchem een goede rol te spelen in de toch 
wat verstoorde en beschadigde politieke verhoudingen.


Zijn ervaring in de regio zou ook wel eens gunstig uit kunnen pakken. 
Wat ons betreft een hartelijk welkom en we wensen hem en zijn gezin 
een goede periode toe in onze mooie stad!

https://twitter.com/anjidejong
mailto:f.barth@gorinchem.nl?subject=
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/cusgpgorinchem
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