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Beste ChristenUnie leden,  
 
Het einde van het jaar is een tijd van terugkijken 
en verwachtingsvol vooruitkijken. Terugkijkend 
zien we een jaar waarin op wereldschaal veel is 
gebeurd. De problemen waar onze overheden 
voor staan zijn groot en ingewikkeld. U kent het 
nieuws. Ook onze gemeente stond voor de taak 
om vluchtelingen te huisvesten. We zijn dankbaar 
dat we hierin ons christelijk sociale hart hebben 
kunnen laten spreken en dat alles tot nu toe goed 
en rustig verlopen is. De ChristenUnie bestond 15 
jaar. We zijn dankbaar dat we, ook in 
Molenwaard,  met elkaar geloof een stem 
mochten geven en een verschil konden maken. 
 

Het belangrijkste onderwerp op de agenda van 
onze gemeente voor komend jaar, is een besluit 
over mogelijke herindeling met Giessenlanden. 
We zullen u zeker bij deze discussie betrekken.  En 
boven dit alles zien we verwachtingsvol uit naar 
de terugkomst van onze Heer Jezus Christus; naar 
een nieuwe wereld waarin gerechtigheid en vrede 
heersen. 
In deze nieuwsbrief maakt u kennis met Jan Pieter 
Moret, ons nieuwe bestuurslid. Verder deelt de 
fractie nog wat ontwikkelingen uit het sociale 
domein. In onze volgende nieuwsbrief willen we u 
nader informeren over de mogelijke herindeling 
en uw mening hierover vragen.   

 

 

 

 

 

1. Wie ben je? 

Ik ben Jan Pieter Moret, 38 jaar. Sinds 2001 getrouwd met Jantine en trotse 

vader van Charlotte, Luuk en Thijs. Werkzaam in Den Haag en Amersfoort 

voor KPN en als manager eindverantwoordelijk voor kwaliteit en uitrol van 

zowel de vaste als mobiele netwerken van KPN. Dit doe ik door leiding te 

geven aan een team enthousiaste collega’s.  

Privé vis ik graag met de jongste, moedig de middelste aan langs het voetbalveld en help de oudste met haar 

huiswerk. Af en toe vinden mijn vrouw en ik ook nog een gaatje om samen of met vrienden te gaan uit eten. 

2. Waar staat je huis? 

Wij wonen sinds 2004 in Oud-Alblas. 

 

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

Sinds 2005 ben ik betrokken geraakt bij toenmalig CU Graafstroom, eerst als schaduwfractielid en net voor 

de herindeling heel kort als gemeenteraadslid. De sociale betrokkenheid en de doorvertaling van de Bijbelse 

normen en waarden in de politiek van alle dag spreken mij het meest aan binnen de CU. Daarnaast ben ik 

altijd al geïnteresseerd geweest in het politieke debat. 

 

4. Wie/wat motiveert je in het dagelijks leven 

Na de herindeling heb ik het CU werk op een laag pitje gezet doordat werk en andere nevenactiviteiten meer 

dan genoeg tijd opslokte. Toch is CU Molenwaard, mede door het antwoord op de vorige vraag, altijd blijven 
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trekken. Het bestuurswerk is dan ook weer een nieuwe taak binnen onze partij die ik graag oppak. 

 

5. Wat is je wens voor de ChristenUnie Molenwaard?/Waar ben je trots op?  

Bid en werk, en wel in die volgorde, zijn de kernwoorden van waaruit ik geloof dat ik mag genieten van het 

leven, mijn talenten mag inzetten en mijn doelen mag nastreven. Dit alles wel in afhankelijkheid van en in 

vertrouwen op mijn Hemelse Vader. 

6. Wat is je wens voor de ChristenUnie Molenwaard?/Waar ben je trots op? 

Kenmerkend aan onze (schaduw) fractie was altijd de zeer trouwe opkomst en onderlinge verbondenheid. Ik 

hoop dat dit blijft en groeit. Verder heb ik veel vertrouwen in onze wethouder en onze fractie. Stuk voor stuk 

mensen met een enorme dossierkennis en aanstekelijke bevlogenheid. Vanuit het bestuur hoop ik uiteraard 

steeds meer  leden te kunnen begroeten. 

 

7. Waar zie jij jezelf over 15 jaar?  

Grijzer en wijzer en nog steeds gelukkig in alles wat ik doe.   

 

Uit de raad: Sociaal domein:  

Het jaar 2015, het startjaar van de 

decentralisatiewetgeving, is ten einde.  

Een bewogen jaar, een jaar met donkere tijden in 

de deze wereld, dichtbij of verder weg, wereldwijd 

of in privésfeer, maar ook mooie lichtpunten met 

het mooiste lichtpunt wat er is: Jezus Christus. 

Binnen het sociaal domein is er hard gewerkt. De 

raadsleden uit de diverse fracties met dit 

onderdeel als aandachtspunt zijn dit jaar acht keer 

als een soort “raadscommissie sociaal” bij elkaar 

geweest om allerlei zaken omtrent deze nieuwe 

wetgevingen te bespreken.  

 

Daarover is in de laatste nieuwsbrief al wat 

verschenen, daarom nu nog twee belangrijke 

aandachtspunten: 

1. GR Avres  

De Regionale Sociale Dienst in Gorinchem en de 

werkvoorziening “De Avelingengroep” worden 

met ingang van 1 januari 2016 één dienst: GR 

AVRES  (de naam is een samenvoeging van de 

eerste letters van de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden en de huidige namen).  

De beide diensten voeren nu onderdelen uit de 

Participatiewet uit, zoals werkvoorziening, 

werk/leerbedrijf, uitkeringen en aanvragen enz. 

Het is dus logisch om dit vanuit één organisatie te 

doen. Samenvloeien van taken betekent 

kennisversterking en vermindering van de directie.  

 

Met uiteindelijk maar één doel: 

Iedereen mee te laten doen in een werkomgeving 

en als dit, om welke reden dan ook, niet lukt te 

helpen om dit wel te bereiken of middels een 

uitkering deze mensen te helpen.  

DE GR AVRES gaat dus met ingang van januari 

deze taken onder één bestuur/directie uitvoeren. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.werkeninzuidhollandzuid.nl/images/thumbs/__lw591h591/__cmiddlew591h300/var/mediamanager/images/uploads/Entree_foto_nw_2010_016.jpg&imgrefurl=http://www.werkeninzuidhollandzuid.nl/gemeenten/39/avelingen-groep.html&h=300&w=591&tbnid=3J5AvOFy6ceVlM:&docid=OryfIickSszJdM&ei=wExnVvyTFcG4PLmgoMAP&tbm=isch&ved=0ahUKEwj884fXm83JAhVBHA8KHTkQCPgQMwgnKAowCg
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Namens onze gemeente zit wethouder Piet Vat in 

het bestuur.U kunt meer informatie verkrijgen op 

telefoonnummer 0183-650200. 

 (fotobron: website Avelingen groep) 

2. Regeling meerkosten chronisch zieken en 

mensen met een beperking. 

In deze nieuwe regeling, ter vervanging van de 

oude regelingen uit de Wet Tegemoetkoming 

Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), is er 

nu sprake van een gedeeltelijke verruiming.  

De inkomensnorm wordt weer gesteld op 120% 

van de bijstandsnorm, dit was 110%.  

Hiervoor heeft de CU altijd gepleit.  

Er komt nu een vast bedrag tegemoetkoming van 

€ 350,00 per chronisch zieke/gehandicapte, dit 

was  € 173,00 of € 247,00 en er is geen 

leeftijdscriterium meer.  

Toekomst 

Waar de CU in 2016 zijn sociale pijlen op wil 

richten zijn: 

 

1. Communicatie met inwoners, die zorg hebben 

of al krijgen, moet versterkt worden. 

 

2. Waar wettelijke mogelijkheden zijn, blijven we 

pleiten op verruiming van inkomensgrens of 

percentages, zodat minder mensen tussen wal of 

schip vallen. 

 

3. Scherp letten op de uitvoering van de nieuwe 

wetten en zorgen dat hiervoor genoeg budget in 

de gemeentelijke begroting beschikbaar is. 

En ook voor 2016 geldt: 

Als jullie signalen krijgen over moeilijkheden in de 

zorg, problemen bij de zorguitvoering, enzovoorts,  

laat de fractie van de CU Molenwaard dat gewoon 

weten en neem contact op met óf de Wmo 

adviesraad óf met de gemeente óf gewoon met 

mij, Erik Jonker (0620531054 of 

erik.jonker@gemeentemolenwaard.nl) 

 

mailto:erik.jonker@gemeentemolenwaard.nl
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ChristenUnie afdeling Molenwaard wenst u een ruimhartig  

en gezegend 2016 

16 Waar jaloezie en eerzucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. 
17 Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, 
vriendelijk en beleefd; zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven; zij leeft intens 
met anderen mee en doet veel goed; zij spreekt rechtuit en is zeker en oprecht. 
18 Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. 

       Jakobus  3:16-18 Het Boek  

 


