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Van de Fractie Voorzitter

Het politieke jaar 2020 begon 
nog vrolijk met een drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie in Oude-
Tonge. Onze burgemeester sprak 
de hoop uit dat er in het nieuwe 
jaar een vuurwerkverbod zou ko-
men en riep iedereen op om zich 
dit jaar niet in te graven in eigen 
standpunten, maar gezamenlijk 
naar oplossingen te zoeken. 
Tijdens die receptie leek het 
Covid-19 virus nog ver weg en 
had niemand kunnen bedenken 
dat Nederland een jaar later 2021 
inderdaad zou ingaan met een 
vuurwerkverbod en dat het ingra-
ven in standpunten en complot-
theorieën geen enkele zin heeft 
om dit virus een halt toe te roe-
pen. 

Terugkijkend op 2020 zien we dat 
het eiland hard is geraakt. Ver-
schillende families hebben een 
jaar achter de rug waarbij meerde-
re familieleden werden getroffen 
door het virus en er in sommige 
gevallen geen enkele mogelijkheid 

was om op een goede manier 
afscheid te nemen. Ons zorgper-
soneel kijkt terug op een jaar van 
een enorme fysieke en emotio-
nele werkdruk en via deze weg 
willen we al die mensen nog eens 
hartelijk danken voor hun inzet, 
wetende dat we ook de komende 
maanden nog een stevig beroep 
op hen zullen doen.  

De meeste ondernemers zullen 
terugkijken op een moeilijk jaar. 
Veel ondernemers gaan door 
een periode waarbij ze verliezen 
moeten incasseren. We zien 
ondernemers de schade beperken 
door creatief en innovatief te zijn. 
Voor andere ondernemers is het 
(te)moeilijk om het hoofd boven 
water te houden en komt op enig 
moment de vraag op tafel of het 
niet beter is om de bedrijfsvoering 
te beëindigen. We denken in het 
speciaal aan de vissers die ook 
nog door de beperkingen van de 
Brexit moeten zien heen te ko-
men. Het is goed om te zien dat 

er onder inwoners veel bereidheid 
is ondernemers te steunen. We 
roepen bij deze iedereen op om 
ook dit jaar weer vooral lokaal te 
kopen.  

We hopen dat voor jong en oud 
2021 een beter jaar wordt. Hope-
lijk kunnen al de plannen die jon-
geren in de ijskast moesten zetten 
er in de loop van dit jaar weer 
uit. We hopen ook dat mensen 
die wachten op een behandeling 
in het ziekenhuis in de komende 
tijd weer aan bod komen, zodat 
er voor hen ook weer meer per-
spectief komt op een gezonde 
toekomst en we hopen dat oudere 
en eenzame mensen straks weer 
veilig bezoek kunnen ontvangen 
waardoor de wereld weer een 
beetje groter wordt. 

Ik hoop ook dat we binnen het 
CDA een goed jaar tegemoet 
gaan. Dirk Pijl heeft een zwaar 
jaar achter de rug en hij herstelt 
langzaam van het Covid-19 virus. 
Hetzelfde geldt voor onze voor-
zitter Henk van Putten. Hopelijk 
herstellen ze beide volledig in dit 

jaar. Verder kijken we met belang-
stelling naar de landelijke verkie-
zingen. Als fractie willen we nog 
graag een aantal zaken uit het 
coalitieakkoord realiseren in het 
komende jaar. Ook gaan we in dit 
jaar aan de slag met een pro-
gramma voor de nieuwe gemeen-
teraadsverkiezingen.  Daarover 
kunt u meer lezen in deze nieuws-
brief.

Hartelijke groet, 

Daniël Huising 

Terugkijken en vooruitzien

Van de Fractievoorzitter

Daniël Huising
Fractievoorzitter



Wat is in 2020 de revue gepasseerd?

75 jaar vrijheid

De burgemeester onthulde op 
22 januari het monument met de 
woorden: “We kennen hun namen, 
we weten hoe ze leefden, waar ze 
werkten, kinderen kregen en hoe 
zij hun leven leefden. Gewoon, 
net als iedereen. Totdat de oorlog 
uitbrak en ze stap voor stap hun 
vrijheid kwijtraakten. Vrijheid 
is kwetsbaar, vrijheid verdient 
bescherming.”

In 2019 stelden we aan het 
college voor om in het kader van 
75 jaar vrijheid mee te doen aan 
de herdenking van de Holocaust. 
Op Goeree-Overflakkee woon-
den voor de oorlog 69 Joden op 
Goeree- Overflakkee. 63 Joden 

werden weggevoerd en 57 Joden 
zijn omgebracht in een vernietig-
ingskamp. Op 27 januari 2020 
was het precies 75 jaar geleden 
dat het vernietigingskamp in Aus-
chwitz werd bevrijd.

Ter nagedachtenis aan de weg-
gevoerde Joden konden gemeen-
tes zich opgeven om een gedeelte 
van het monument ‘Levenslicht’ 
in de gemeente te plaatsen in 
de periode van 22 januari tot 2 
februari. De gemeente heeft het 
monument een passende plaats 
gegeven bij het gemeentehuis in 
Middelharnis. De plek waar de 
Joden vanaf station Middelharnis 
gedeporteerd werden. 



Visserijschool in Stellendam

In het voorjaar van 2020 kregen we berichten dat het STC wilde stop-
pen met de visserijschool in Stellendam. Als CDA zouden we het heel 
jammer vinden als het MBO-onderwijs op het gebied van zeevaart 
en zeevisvaart zou verdwijnen van het eiland. Nadat we schriftelijke 
vragen hebben gesteld aan het college zijn er gelukkig gesprekken 
gestart om te kijken of de school in Stellendam geopend kan blijven. 
Hopelijk kan er een goede impuls worden gegeven, zodat dit type 
onderwijs behouden kan blijven.

Dit jaar was een zwaar jaar voor mantelzorgers. Door de coro-
namaatregelen is ook de zorg voor een dierbare voor veel mensen 
een eenzaam proces. Je zorgt immers voor een kwetsbaar iemand en 
alleen door de contactmomenten met anderen uit de weg te gaan kun 
je blijven zorgen voor een dierbare. Naast onze vaste mantelzorgactie 
in het najaar hebben we ook in het voorjaar een attentie bezorgd bij 
mantelzorgers die waren opgegeven door een bekende. 

Mantelzorgactie

Buitenruimte en verkeersveiligheid

In het voorjaar van 2020 schreef 
Daniël Huising een brief naar het 
college en naar het Eilanden-
Nieuws met de oproep om anders 
naar onze buitenruimte te kijken. 
Automobilisten houden steeds 
minder rekening met spelende 
kinderen en we geven in de in-
richting van onze wijken allereerst 
voorrang aan parkeren, voordat 
we nadenken over speel- en 
leefruimte. Elders in het land zie 
je vaak mooie speelterreinen 
midden in de wijk, maar vooral in 
Middelharnis en Sommelsdijk is er 
veel speelruimte verdwenen. 

Als we een wijk inrichten gaan er 
allereerst heel veel vierkante me-
ters naar stenen, dan naar wegen 

en vervolgens naar parkeervak-
ken. Het sluitstuk is een wipkip en 
een glijbaan. 
Veel kinderen worden met de auto 
naar school gebracht, omdat het 
in sommige kernen niet te doen 
is om (zelfstandig) naar school te 
fietsen. Daarmee wordt het rond 
schooltijden ontzettend druk en 
gevaarlijk voor de ouders en kin-
deren die nog wel een fietstocht 
ondernemen. 

Het college heeft inmiddels ge-
zegd dat er bij nieuwbouwplannen 
meer ruimte moet komen voor 
groen en water. Als CDA zullen 
we bij nieuwbouwplannen vooral 
kritisch kijken naar verkeersveilig-
heid en speelruimte. 



Sport- en verenigingsbeleid 
CDA riep eind 2019 middels 
een motie op om vaart te zetten 
achter het nieuwe sportbeleid. Het 
CDA ziet dat er wel doelen zijn 
geformuleerd en middelen zijn 
vrijgemaakt voor de voetbalver-
enigingen, maar zou ook graag 
zien dat we actief de andere sport 
ondersteunen en ook daar midde-
len voor vrijmaken. Niet elk kind 
vindt voetbal leuk, maar door de 
ondersteuning vanuit de gemeen-
te is dit financieel wel één van 
de aantrekkelijkste sporten om te 
beoefenen.

 Nu zien we dat de overige bin-
nensport, buitensport maar ook 
muziekverenigingen en de scou-
ting soms contributieverhogingen 
moet doorberekenen omdat ze 
veel geld kwijt zijn aan een huur-
verhoging of aan het onderhoud. 
Zo’n contributieverhoging kost 
altijd leden. 

Het CDA wil dat elk kind en elke 
inwoner laagdrempelig mee kan 
doen bij een vereniging. Een kind 
dat plezier beleeft aan sport of 
muziek  doet het beter op school, 
zit lekkerder in zijn vel en heeft 
een goed alternatief voor hangen 
of gamen. Flink sporten betekent 
’s avond moe zijn, goed slapen en 
de volgende dag weer met ener-
gie aan de dag beginnen. 

Het CDA wil ook dat we nadenken 
over sport- en verenigingsbeleid 
in relatie tot kwetsbare groepen. 
Zorg dat iedereen mee kan doen. 
Begin 2021 hopen we deze uit-
gangspunten terug te zien in het 
sportbeleid. 

Sport- en verenigingsbeleid 

Normaal gesproken doet het CDA met een grote club leden mee aan 
NLdoet. Dat kon helaas niet doorgaan. Toen uiteindelijk de maatrege-
len wat verlicht werden tegen de zomer hebben Tea Both en Daniël 
Huising  de handen uit de mouwen gestoken bij de Buutenplaets. 

De Buutenplaets is zo’n prachtig initiatief waar er niet genoeg van 
kunnen zijn op het eiland. Een speeltuin voor kinderen van 4-14 jaar 
die vanuit een burgerinitiatief is opgezet en nu wordt onderhouden 
door vrijwilligers. Door op die manier samen te werken is er nu een 
prachtige speeltuin ontstaan waar kinderen heerlijk kunnen spelen. 

NL doet

Goeree-Overflakkee



We hebben de eerste weken van 
het jaar 2021 achter de rug als ik 
dit schrijf.Hectische weken waarin 
de bestrijding van het coronavirus 
onverminderd centraal staat. Maar 
waarin ook de kindertoeslagenaf-
faire er voor heeft gezorgd dat het 
kabinet Rutte III in het zicht van 
de verkiezingen afgetreden is.

Voor ons eigen CDA geldt dat 
ook onze partij met grote hectiek 
te maken heeft. De grote verant-
woordelijkheid voor de bestrijding 
van de coronacrisis heeft Hugo de 
Jonge doen besluiten zich terug 
te trekken als lijsttrekker.  Wopke 
Hoekstra gaat nu de lijst aanvoe-
ren met Pieter Omtzigt op num-
mer twee.

Deze hectiek speelt minder op 
gemeentelijke niveau. Toch geldt 
voor onze gemeente ook dat 
op allerlei fronten sterk voel- en 
merkbaar is wat de coronacrisis 
voor effect heeft op onze samen-
leving.

In de eerste plaats de zorgen die 
er zijn bij onze inwoners. Er zijn 
mensen die zelf ziek zijn geweest 
of iemand kennen in hun nabije 
omgeving,  er is verdriet over dier-
baren die overleden zijn. 

Een schrijven van uw wethouder

Jongeren kunnen niet of beperkt 
naar school, kunnen niet sporten 
in teamverband of afspreken met 
vrienden. Ze leven in onzekerheid 
over hun studie en toekomstmo-
gelijkheden. Werknemers in de 
zorg staan al tien maanden in de 
hoogste staat van paraatheid en 
onder druk. Ondernemers hebben 
zorgen of ze door de coronacrisis 
komen met hun bedrijf.  Oudere 
en kwetsbare mensen kampen 
met eenzaamheid. Gezinnen met 
(jonge) kinderen moeten veel 
ballen tegelijk hooghouden.

Als gemeente, zowel bestuurlijk 
als organisatorisch, trachten we 
daarin tot een steun te zijn.

Het werk van het college is in ver-
gelijking met de jaren ervoor ook 
behoorlijk veranderd sinds de co-
rona-uitbraak. Eerst was er vooral 
het handelen vanuit de crisis en 
moest er veel geregeld worden. 
Vergaderingen en bijeenkomsten 
vervielen. Het werk wat vanuit 
huis en op afstand kon worden 
verricht liep gewoon door.

Dat gold en geldt ook voor mijn 
eigen werkzaamheden. Vanuit 
mijn eigen portefeuille ben ik het 
afgelopen jaar bezig geweest met 
de volgende zaken:

Bij de behandeling van de Kader-
nota 2019 op 12 juli 2018 hebben 
we als CDA-fractie samen met 
de SGP en de ChristenUnie een 
motie ingediend met het verzoek 
te onderzoeken wat de behoefte 
en mogelijkheden zijn van een 
respijthuis op Goeree-Overflakkee. 
Deze motie is unaniem door de 
Raad aangenomen.
Ondanks meerdere keren geïnfor-
meerd te hebben naar de voort-
gang bleef het wachten op resul-
taat. Voor het CDA aanleiding om 
op 29 september jl. samen met de 
SGP en de ChristenUnie opnieuw 
schriftelijke vragen te stellen aan 
het college.  

In zijn beantwoording geeft het 
college aan dat er een onder-
zoeksrapport is opgesteld, dat 
vervolgens door de werkgroep Re-
spijthuis is aangemerkt als onvolle-
dig. Om deze reden moest de raad 
nog even geduld hebben voordat 
het volledige rapport gepresenteerd 
kon worden. 

Kort na dit antwoord werd een 
dialoogavond aangekondigd, die 
gehouden is op 3 december jl. 
waarbij verschillende scenario´s 
werden gepresenteerd. Het CDA 

heeft na de presentatie een aantal 
kritische vragen gesteld. Zo was 
er in de scenario’s geen aandacht 
besteed aan hoe men aankijkt 
tegen de inzet van professionals en 
vrijwilligers. Wij vonden als fractie 
ook dat er meer aandacht mag 
worden besteed aan de financiële 
doorrekening. 

Daarnaast wordt er in het program-
ma van eisen niet ingestoken op 
korte termijn en eenmalige opna-
mes. In het onderzoeksrapport 
lezen we juist dat mantelzorgers 
behoefte hebben aan tijdelijke res-
pijtzorg waar direct gebruik van kan 
worden gemaakt. 

Bovenstaande vragen willen we 
graag verder doorspreken. In de 
klankbordgroep sociaal domein zal 
dit onderwerp daarom op de agen-
da komen. We hopen dat er snel 
meer duidelijkheid komt zodat de 
gemeente tot realisatie kan over-
gaan. We houden u natuurlijk op de 
hoogte. 

Lobke van Oorschot-Coppens
Raadslid CDA GO 
portefeuille Sociaal Domein

Respijthuis



Het indienen van een con-
cept-RES (Regionale Ener-
giestrategie) waarin we hebben 
beschreven wat we aan zonne- en 
windenergie al leveren en wat nog 
in de pijplijn zit (het zogenaamde 
bod). Daarvan hebben we te ho-
ren gekregen van het Planbureau 
van de Leefomgeving dat we een 
goed concept-bod hebben ge-
daan. Juli 2021 moet de definitie-
ve RES 1.0 ingeleverd worden. 

Daarin zal in ieder geval staan dat 
Goeree-Overflakkee geen nieuwe 
windopgave meer wil vervullen. 
We willen vooral insteken op het 
opwekken van hernieuwbare 
energie door middel van zonnepa-
nelen op grote daken. 

Ook het zoeken naar innovatie-
ve mogelijkheden op het gebied 
van energieopwekking en -op-
slag krijgt aandacht. Zo blijven 
we ons samen met de provincies 

Zuid-Holland en Zeeland en de 
gemeente Schouwen-Duiveland 
inzetten voor het realiseren van 
de getijdecentrale in de Brouwers-
dam.

Daarnaast zijn we afgelopen jaar 
ook bezig geweest met de Tran-
sitievisie Warmte (TVW). Daarin 
moeten we eind 2021 bepaald 
hebben hoe we in 2030 20 % van 
onze panden aardgasvrij gaan 
verwarmen.
In 2021 gaan we in vijf kernen 
(Stad aan het Haringvliet, Oolt-
gensplaat, Oude Tonge, Som-
melsdijk en Stellendam) aan de 
slag om samen met de inwoners, 
de woningbouwcorporatie en 
ondernemers te onderzoeken wat 
er mogelijk/wenselijk is. Graag 
hadden we hiervoor afgelopen 
jaar al bijeenkomsten in deze 
kernen willen organiseren maar 
door de maatregelen in verband 
met corona is dat alleen gelukt in 

Stellendam. Ik hoop dat we daar 
komend jaar wel gelegenheid 
voor krijgen. Tot die tijd zullen we 
via digitale mogelijkheden (www.
klimaatkrachtiggo) contact hou-
den met de inwoners en andere 
betrokkenen.

Zoals u wellicht uit de pers hebt 
kunnen vernemen hebben we als 
gemeente 5,6 miljoen euro toege-
kend gekregen vanuit de Rijks-
overheid vanuit het Programma 
Aardgasvrije Wijken.
Dit zullen we inzetten om in Stad 
aan het Haringvliet de mogelijk-
heden te onderzoeken om via de 
bestaande aardgasleidingen de 
huizen te verwarmen door middel 
van waterstof. Er zijn nog veel 
vragen te beantwoorden. Daar-
om is het fijn dat we rijksmidde-
len hebben om hiermee aan de 
slag te gaan.  Op het gebied van 
Landbouw en Visserij is er op 
beide fronten veel te doen.  Wat 
de landbouwsector betreft spe-
len op landelijk niveau het stikstof-
vraagstuk en de toekomstbesten-
digheid van de sector. Op lokaal 
niveau is de huisvesting van 
arbeidsmigranten actueel. Vanaf 1 
januari jongstleden is de proeftuin 
van Pallandtpolder gestart. Hier 
krijgen de komende drie jaar twee 
agrarisch ondernemers de kans 
om aan de slag met innovatieve 
toepassingen in de landbouw. Via 
de website van dit project kunt u 

de ontwikkelingen volgen.
        
Wat de visserijsector betreft zijn 
er zorgen op velerlei gebied. Lan-
delijk/Europees zijn de gevolgen 
van het pulsverbod nog steeds 
voelbaar, maar op dit moment laat 
de Brexit zijn invloed gelden. Ook 
de ontwikkelingen rond Kottervisie 
en het Noordzeeakkoord geven 
de sector zorgen.

Via het Bestuurlijk Platform Vis-
serij (overleg van alle gemeenten 
en provincies waar visserij een 
economische factor is) trachten 
we landelijk en Europees invloed 
uit te oefenen om te zorgen dat 
de sector kan blijven bestaan. 
Voor onze gemeente is en blijft 
het visserijcluster (vissers, afslag, 
werven en alle andere visserij 
gerelateerde bedrijven) van groot 
belang, zeker omdat het econo-
misch erg  waarde heeft. Daarin 
speelt ook het bestaan van de 
visserijschool een belangrijke rol. 

Regiodeal: begin 2020 heb-
ben we als regio (Hoekse 
Waard, Voorne-Putten en Goe-
ree-Overflakkee) te horen ge-
kregen dat onze aanvraag in het 
kader van een Regiodeal met de 
rijksoverheid voor 7,5 miljoen euro 
is gehonoreerd. Hierdoor kunnen 
we, samen met het Rijk, rond vier 
thema’s: arbeidsmarkt en on-
derwijs, recreatie en toerisme, 



agrifood en duurzaamheid 
projecten uitvoeren. Voorwaarde 
is dat wij als regio ook minimaal 
7,5 miljoen euro inleggen. Zo is 
het realiseren van een water-
stoftankstation in Oude Tonge 
een van de projecten die we 
als gemeente willen inbrengen. 
Naar het zich laat aanzien zal 
dat dit jaar gerealiseerd worden.

Steunfonds: Op initiatief van de 
gemeenteraad heeft het college 
2,5 miljoen euro vrijgemaakt 
voor een  steunfonds voor 
ondernemers (1 1/2 miljoen) en 
voor maatschappelijke organisa-
ties en verenigingen (1 miljoen) 
die getroffen zijn door de coron-
acrisis. Er zijn al aardig wat aan-
vragen gedaan. Het fonds heeft 
een looptijd tot deze zomer en 
we verwachten zeker nog meer 
aanvragen binnen te krijgen, ze-
ker als de huidige lockdown nog 
(veel) langer gaat duren.

Teruglezend is dit een heel ver-
haal geworden. Dit geeft aan dat 
er gelukkig veel zaken doorgang 
vinden ondanks corona. Ik hoop 
dat ik u een kijkje in de bezighe-
den heb kunnen geven. Mocht 
u vragen/opmerkingen hebben, 
schroom niet om contact met mij 
op te nemen. 

E-mail: 

of telefonisch: 

Met vriendelijke groet,

Tea Both - Verhoeven
Wethouder

t.both@goeree-overflakkee

06-22175538

+31187728765

Colofon
CDA raadsleden

Tea Both - Verhoeven
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06-22175538
t.both@goeree-overflakkee.nl

Daniël Huising
Fractievoorzitter
06 - 55 10 68 45
d.huising@goeree-overflakkee.nl

Lobke van Oorschot-Coppens
Raadslid
06 - 15 47 66 00
l.vanoorschot@goeree-overflakkee.nl

Liesbeth Keijzer-Westhoeve
Raadslid
06 - 41 53 54 43
l.keijzer@goeree-overflakkee.nl

Dirk Pijl
Raadslid
(0187) 49 25 07
d.pijl@goeree-overflakkee.nl
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