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Beste ChristenUnie leden,  
De zomer staat weer voor de deur. Alweer een 

half jaar voorbij in 2016. 
 

Onze fractie en wethouder zijn druk geweest met 

de vraag of we moeten fuseren met gemeente 

Giessenlanden, welke meerwaarde dat heeft voor 

onze inwoners en hoe u daar zelf over denkt. Een 

ander belangrijk dossier is en was de (nieuwe) 

WMO. Hoe ervaren onze inwoners het nieuwe 

beleid, waar liggen de knelpunten, hoe gaan we 

om met het overschot van €1 miljoen? 

 Ook hebben we een gesprek gevoerd met de 

WMO-adviesraad om uit eerste hand te vernemen 

wat de ervaring zijn en zo goed een standpunt te 

kunnen bepalen. 
 

Het bestuur is druk geweest met de vervanging 

van ons raadslid Bram van den Berg, die gaat 

verhuizen naar een ander deel van ons land. 

Omdat de vervangingsprocedure nog loopt, kan ik 

u nog niet formeel informeren wie hem gaat 

vervangen. Maar we hebben een prima vervanger 

gevonden!  

 

Als voorzitter heb ik een training van het 

partijbureau gevolgd over hoe ik goed leiding kan 

geven aan onze CU-afdeling. U mag gerust weten, 

het is best een klus om alle eigen wijze mannen en 

vrouwen van onze club een beetje in het gareel te 

houden.  

 

Ook landelijk is er wel wat veranderd. Het 

vertrouwde gezicht van Arie Slob is ingewisseld 

voor dat van Gert-Jan Segers. Een sterk en kundig 

politicus als u het mij vraagt. Ik hoop u in de 

volgende nieuwsbrief (of tussentijds) te kunnen 

melden dat het ons gelukt is hem uit te nodigen 

voor een ledenbijeenkomst in onze regio, zodat 

we kennis met hem kunnen maken. Ik ben 

benieuwd hoe hij tegen de wereld(problematiek) 

aan kijkt en welke dromen hij voor ons en ons land 

heeft. Een mooie opmaat richting de landelijke 

verkiezingen begin 2017.      

 

Als afsluiting een belangrijke 

vraag aan u: wilt u voor ons 

bidden? Voor moed, wijsheid, 

plezier, energie, doorzettings-

vermogen en de zegen van 

onze God op al het werk dat 

we voor de ChristenUnie 

mogen doen!   

 

Hartelijke groet,   

Michiel Jabaaij 

 

 

 

1. Wie ben je? 

Mijn naam is Hermineke Vonk, getrouwd met Jan Vonk, helaas geen 

kinderen, maar voldoende te doen in Gods Koninkrijk om te geloven 

dat dit goed is.  

Ik noem mezelf veelzijdig, flexibel en optimistisch.  

Dat uit zich in verschillende werkzaamheden en bezigheden. 

Naast de boerderij (koeien en paarden) en de Bed & Breakfast, 

werk ik bij het Evangelisch College te Zwijndrecht en daar ben ik 

mede verantwoordelijk voor de driejarige Opleiding Pastorale 

Hulpverlening en hoop ik komend jaar les te gaan geven bij de 
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vierjarige Bijbelcursus (ETS), ondermeer in Nieuw Lekkerland. Daarnaast werk ik als zelfstandig Pastoraal 

Hulpverlener bij Stichting EX IT, locatie Zwijndrecht.  

Leuke weetjes:  dit voorjaar is er een boek verschenen dat ik samen met een collega geschreven heb: “In 

ontwikkeling, pastorale bouwstenen voor je leven” (verkrijgbaar in de boekwinkels). En ik hoop dit jaar een 

halve marathon te gaan rennen. 
 

Recent hebben we een bord aan de schuur van onze boerderij te Goudriaan gehangen: 

 
Deze tekst zegt wie we willen zijn; rentmeesters, knechten van onze hemelse Vader!  

2. Waar staat je huis? 

Tja, eigenlijk is dit nog wel een lastige vraag. Ik hoop dat ik vanuit mijn hart kan zeggen dat de Hemel mijn 

thuis is, en we hier op aarde slechts kampeerders zijn.  

En dan staat onze ‘tent’ tegenover de Kringloop van Goudriaan. 
 

3. Waarom ben je lid van de CU en enig idee hoe lang al? 

Ik ben ooit lid geworden van de RPF- jongeren op de EO jongerendag. Het zal me niet verbazen als dit al 25 

jaar geleden is. Jan is een jaar of acht geleden lid geworden. De Christen Unie staat het dichtste bij hoe wij 

Christen willen zijn en kunnen dus het beste dat geluid geven in de politieke arena. 
 

4. Wie/wat motiveert jou in het dagelijks leven? 

Het besef dat iedere dag een Godsgeschenk is, motiveert me te leven en te handelen vóór Hem. 
 

5. Wat is je wens voor de ChristenUnie Molenwaard?  

Dat ze zich door de Geest te laten leiden, in wijsheid, geduld, liefde en helderheid. 
 

6. Waar zien jullie jezelf over 15 jaar?  

Oeps….ook een lastige. Ik hoop dat we dan helder hebben hoe onze boerderij verder zou kunnen, als wij 

voorzichtig wat minder hard rennen. En dat we verder in deze jaren gegroeid zijn door onze blik Omhoog te 

hebben en daardoor anderen tot zegen kunnen zijn. 
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Uit de raad: Sociaal domein – WMO en de ChristenUnie 
 

Vanuit het sociaal domein is de berichtgeving over 

de zeer ruime overschotten op het budget van de 

Wmo het meest opvallend. 

Als dit zo in de media komt, dan lijkt het net of de 

zorg is uitgekleed, er niets op dit gebied gedaan 

wordt en er alleen maar wordt overgehouden.  

Natuurlijk is het een heel bedrag wat overblijft, 

terwijl er op de zorg is bezuinigd.   

Misschien wel teveel. Daarom heeft de CU al een 

aantal vragen gesteld om  

1. Antwoord te krijgen hoe dit komt? 

2. Wat er gedaan wordt om knelpunten te 

verminderen, als deze er zijn? 

3. Wat het toekomstplan is van het college! 

Om dit helemaal te beschrijven, daarvoor is hier 

veel te weinig ruimte. Natuurlijk was het 

uitgangspunt om de inwoners meer zelf te laten 

doen, de kanteling. Natuurlijk was er de forse 

bezuiniging op huishoudelijke ondersteuning en 

moest  Jeugdhulp door de gemeente plaatsvinden.  

Dat is opgepakt. 

 

 

 

 

 

De oorzaak van de grote overschotten ligt 

grotendeels op een mismatch tussen de 

daadwerkelijke realisatie van het aantal cliënten, 

indicaties en budgetten in relatie tot dat wat door 

de rijksoverheid in 2014 en eerdere jaren was 

uitgegeven. Verder zijn er nog een tiental kleine 

en grote factoren aan te geven.  Maar het meest 

belangrijk vindt de CU; Hoe gaan we verder en 

hoe lossen we knelpunten op! 

Er komt een nieuw programma van ons college 

om dit aan te pakken, mede door onze vragen. Als 

u/jij dit leest dan is het inmiddels in de 

gemeenteraad besproken. 

Wel zijn er, ook door ons aandringen, 

beleidszaken nu al aangepast aan de praktijk. Zo is 

de mogelijkheid voor kortdurend verblijf 

(respijtzorg) verruimd en de eigen bijdrage in de 

Jeugdhulp afgeschaft. Het budget op de Jeugdhulp 

was trouwens niet toereikend in 2015. 

 We merken dat daar, helaas, steeds meer aan 

bijgedragen moet worden. Steeds meer kinderen 

moeten gebruik maken van Jeugdhulp of zorg. Dit 

ligt momenteel op ongeveer 6% van alle kinderen 

tot 18 jaar (in Molenwaard) 

Wat er op het programma staat om te activeren 

en in te spelen op de vraag, is oa. 

1. Molenwaard actief met inzet van 

buurtsportcoaches. Daar wordt al veel 

gebruik van gemaakt en daar gaan we 

mee door! 

2. Met de welzijnsinstellingen zoals VHG 

Graafstreek, stg maaltijden thuis en 

overburen is contact, en het voorstel is 

om daar ook meer budget voor te 

reserveren. Zij doen echt prima werk! 
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3. Ketenzorg dementie wordt uitgerold ook 

in Molenwaard. 

4. Er ligt een voorstel tot een vrijwilligerspas 

als stimulering en waardering voor het 

vrijwilligerswerk, mantelzorg enz in onze 

gemeente. 

5. We willen graag een knelpuntenpot.  

Dit voorstel ligt er, en de CU wil graag dat 

dit gebeurt in samenwerking met de Wmo 

adviesraad. 

Met deze laatste raad heeft onze fractie al een 

vergadering gehad en we willen dit jaar dit nog 

een keer oppakken. Dan het belangrijkste; 

 

Als u een knelpuntsituatie of een noodsituatie 

kent, meld ons dat dan aub.  Wij horen en kennen 

ook niet alles, maar we willen fractiebreed wel 

een steun en toeverlaat zijn voor u en alle 

inwoners van Molenwaard. Meld dat dan bij 

erik.jonker@gemeentemolenwaard.nl of bel ons. 

Erik Jonker, raadslid ChristenUnie Molenwaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

      

Agenda ChristenUnie Molenwaard  

 
 

Raadsvergadering    5 juli 

Fractievergadering   14 sep 

Raadsvergadering   20 sep 

Ledenvergadering   21 sep 

Nieuwsbrief Molenwaard  1 okt  

 

De fractie vergadert gebruikelijk de woensdag 

voorafgaand aan de raadsvergadering. Wilt u 

een fractievergadering bijwonen, dan kan dat. 

Neem contact op met onze fractievoorzitter;  

Gert Lems. 0184-600228. 

 

website:  www.molenwaard.christenunie.nl 

email:   CUMolenwaard@outlook.com  

Afscheid Bram van 

den Berg 

Raadslid Bram van den Berg 

uit Nieuw Lekkerland heeft 

besloten te verhuizen naar 

het mooie Laren in provincie 

Gelderland. Hierdoor is hij 

genoodzaakt zijn 

raadswerkzaamheden te 

beëindigen. Bram is bij ons 

actief geweest in de raad 

vanaf de start van 

Molenwaard. Op zijn geheel 

eigen wijze was hij van 

absolute toegevoegde 

waarde binnen onze fractie.  

 

Wij danken Bram hartelijk 

voor alles wat hij voor onze 

fractie heeft betekend en wij 

wensen hem en zijn vrouw 

Maaike alle goeds voor de 

toekomst en de zegen van 

onze Heer. 

We zijn dankbaar dat we een 

geschikte opvolger hebben 

gevonden. 

www.molenwaard.christenunie.nl                           CUMolenwaard@outlook.com  

Bijbel in Gewone Taal 

Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van 
jullie verlangt.  

 
Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is.  

Hij vraagt alleen dit:  
 

Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw.  
En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij 

God. 
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