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Beste ChristenUnieleden van Papendrecht,
Het zal u en jou als ChristenUnie-lid en dus politiek geïnteresseerde, ongetwijfeld niet ontgaan zijn
dat het nemen van je politieke verantwoordelijkheid niet de weg van de minste weerstand is.
Of je nu Minister van Landbouw of van Onderwijs bent, of wethouder in Papendrecht, alle ogen zijn
verwachtingsvol én kritisch op je gericht. Je doet het nooit goed (genoeg). En toch zit het in het DNA
van iedere ChristenUnie-betrokkene om niet aan de kant te blijven staan maar om de handen uit de
mouwen te steken. Niet om de macht maar ‘om recht te doen en trouw te betrachten en nederig de
weg van God te gaan’.
Laten we elkaar hierin bemoedigen én scherp houden. Maar laten we dit ook werkelijk met elkaar
doen. We hebben u en jou hierin nodig. Stel u/je beschikbaar als actief ChristenUnie-lid. Interesse in
(alleen) meedenken, of om bestuurslid, of (toekomstig) (duo)raadslid te worden? Laat het me weten!
Politiek actief zijn is tenslotte ook gewoon mooi werk.
Hubert Kats, voorzitter

Bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijke vernieuwing is misschien niet het meest populaire onderwerp om over te lezen.
Toch is dit een onderwerp dat ons als CU-fractie en als totale gemeenteraad van Papendrecht,
bezighoudt.
Als gemeenteraad is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn, alleen zo zijn wij in staat om goede
besluiten te nemen. Aan goede besluitvorming gaat goede beeldvorming vooraf en er zijn gelukkig al
goede voorbeelden in Papendrecht. Zo was er voor de inwoners een informatieavond over de
nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding, waren er in het verleden informatiesessies over
parkeren, een participatietraject bij de herinrichting van het marktplein op De Meent en recent een
informatieavond over het maaibeleid in Papendrecht.
We streven zo met elkaar naar een duidelijker en publieksvriendelijker BOB-structuur (BOB staat
voor Beeldvormende fase, Oordeelsvormende fase (inclusief het politieke debat) én de
Besluitvormende fase).
De beeldvormende fase krijgt vanaf januari tot de zomer 2020 in de vorm van een pilot alle
aandacht. In plaats van de reguliere commissievergaderingen, zullen er vanaf het voorjaar
maandelijks beeldvormende sessies komen. U bent daarbij welkom!
In deze sessies kunt u zelf meepraten of zich laten informeren: de verwachting is dat dit zinvolle
achtergrondinformatie oplevert die het politieke debat ten goede komt. In de komende maanden
zullen onderwerpen als de omgevingsvisie, bijzondere woonvormen 75+ en het lokaal sociaal
beleidsplan de revue passeren. Houd u het Papendrechts Nieuwsblad maar in de gaten.
Wij horen ook graag uw mening! U kunt dat schriftelijk doen, maar Pieter-Jan of mij benaderen mag
natuurlijk ook altijd.
En tot slot. Als het over resultaten gaat … ja, die worden ook geboekt. Voor de zomer heeft de
Christenunie in de raad een motie ingediend om subsidies op buurtactiviteiten weer terug te krijgen.
En de motie werd aangenomen!
Door buurtbewoners of buren georganiseerde barbecues of spelmiddagen zorgen o.a. voor
versterking van de sociale contacten. Buurtgenoten kunnen dan volop het gesprek voeren over
wonen, werken en leven in Papendrecht. En dat kan weer bijdragen aan duidelijkheid over wat er
leeft onder de bewoners.
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Wij vinden het belangrijk om die belangen en ervaringen mee te nemen in onze besluitvorming.
Waar het kan met een eigen geluid en geïnspireerd vanuit de Bron waaruit wij dagelijks mogen
putten.
Met uw steun gaan wij ook als fractie in 2020 enthousiast en gemotiveerd verder. Voor een beter en
mooier Papendrecht!
Namens de fractie, Jaco van Erk

Jaareinde
De tijd gaat snel. Dat horen we regelmatig en zeker zo aan het eind van het jaar. En dat gevoel heb je
ook als je collegelid bent. Meteen na het zomerreces wordt er volop gewerkt aan de begroting van
2020. Overigens is er in de vakantieperiode door de ambtelijke organisatie ook al veel werk verzet.
Op donderdag 7 november is deze begroting behandeld in de gemeenteraad. Stemde vorig jaar de
gehele oppositie nog tegen, dit jaar is de begroting unaniem aangenomen. Dit is een geweldige
opsteker voor ons college.
De begroting van 2020 is sluitend, maar de opvolgende jaren geven een ander beeld te zien. Om die
begrotingen sluitend te krijgen, moeten er forse ombuigingen plaatsvinden. En ombuigingen is in
politiek taalgebruik een synoniem voor bezuinigingen. De zogenaamde kaasschaafmethode zal niet
voldoende zijn. Dit betekent dat we als college forse ingrepen moeten gaan voorstellen aan de
gemeenteraad. Deze pijnlijke ingrepen zullen ook ‘gevoeld’ worden in ons dorp.
Bij deze ombuigingen komen ook nog de oplopende tekorten in het sociale domein. De jeugdzorg
blijft een aandachtspunt. De prognoses zijn dat de zorgvraag onder jongeren zal oplopen. Wat de
oorzaken hiervan zijn, blijft lastig vast te stellen. Maar naar mijn mening heeft het zeker ook te
maken met de individualisering van onze samenleving. Het gezin als hoeksteen en veilige haven voor
onze kinderen staat onder druk. Ook het ontbreken van zingeving is mogelijk een oorzaak. Die ook
nog eens kan leiden tot eenzaamheid. En eenzaamheid kan weer leiden tot allerlei ongewenste
situaties. De oplossingen zijn niet eenvoudig en zullen ook niet op korte termijn tot resultaten leiden.
Het zal u ook zijn opgevallen, dat er in de samenwerking in onze regionale samenwerkingsverbanden
van alles aan de hand is. Het lijkt er zelfs op dat verhoudingen zijn verstoord. Maar ook dat het
onderlinge vertrouwen een flinke deuk heeft opgelopen. Dit is niet goed voor de samenwerking, de
samenleving en voor ons persoonlijk.
De komende weken worden voor mij als portefeuillehouder onderwijs zeer belangrijk, omdat de
komende weken de visie op het Voortgezet Onderwijs zal worden vastgesteld. Deze visie moet de
basis worden voor het behouden van twee scholen voor voortgezet onderwijs in onze gemeente.
Het is een dossier, waarop vanuit het verleden nogal wat emotie zit. Het wordt dus nog wel even
spannend.
De tijd gaat snel. We leven toe naar Advent 2019! Dat betekent ook, dat we mogen uitzien naar een
nieuwe toekomst. Een toekomst zonder pijn, zonder jeugdzorg, zonder armoede en zonder
eenzaamheid. Ik sluit af met een tekst van Sela.
Als wij verdwalen in de tijd;
U bent dichtbij.
U bent er tot in eeuwigheid.
Heer, blijf heel dichtbij.
Kyrie eleison
Kees de Ruijter, wethouder
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Jongeren
Hoe betrek je jongeren bij je afdeling? Dit is een vraag die landelijk binnen de ChristenUnie gesteld
wordt. Die vraag leeft ook sterk bij ons als lokale afdeling en is daarom benoemd als een speerpunt.
‘Jongeren zijn de toekomst....’ - een veel gehoorde zin en helemaal waar. Maar hoe vul je dat in?
U en jij kunt ons hierin helpen. Misschien hebt u/heb jij ideeën om jongeren politiek te interesseren.
Misschien dat jij, of uw zoon of dochter, lid wil worden. Misschien kent u/ken jij jongeren die iets
willen doen in de politiek. Misschien heb jij zelf bepaalde ideeën en/of idealen die je graag
verwezenlijkt wilt zien. Lees jij dit als jongere en spreekt de ChristenUnie je aan? Laat het ons weten!

Afscheid

V.l.n.r. Arjan Oostra, Vincent Laban en Anjo Kiers

Op 14 november hebben fractie en bestuur in Café Willaerts afscheid genomen van duo-raadsleden
Arjan Oostra en Vincent Laban en penningmeester Anjo Kiers. Aanleiding voor het afscheid van de
duo-raadsleden is een verhuizing naar buiten Papendrecht. De penningmeester vertrekt om
gezondheidsredenen, hij heeft zijn werkzaamheden inmiddels overgedragen aan Gerdien Barlag.
Bij een drankje en hapje ontvingen ze waarderende afscheidswoorden van Pieter-Jan den Dekker
resp. Hubert Kats en werden ze in de bloemetjes gezet.
We wensen hen alle goeds voor de toekomst!

Steunfonds verkiezingen
Hierbij willen we u attenderen op het steunfonds. Dit is het fonds waaruit de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen wordt betaald. Wij willen u vriendelijk verzoeken om aan dit fonds te
denken bij uw giften, zodat we in de jaren tussen de verkiezingen onze buffer weer aanvullen om bij
de komende verkiezingen (in 2022) goed campagne te kunnen voeren. We zijn als ChristenUnie
Papendrecht een ANBI, uw gift is dus aftrekbaar bij de belasting.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL54 RBRB 0943 3032 06 ten name van ChristenUnie
Papendrecht. Dank alvast!
Gerdien Barlag, penningmeester
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Nu we bijna aan het einde gekomen zijn van dit jaar, wensen we u allemaal een heel fijn Kerstfeest
en Gods Zegen voor 2020.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
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