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UITNODIGING voor de OPENBARE LEDENVERGADERING 

over GEMEENTEPOLITIEK op DV dinsdag 5 april. 
 

In gesprek met de fractie en elkaar over de  
gebeurtenissen in gemeente Ouderkerk.  

 
Koffie/thee 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur. Sluiting 21.30 uur. 

Locatie: Kaasboerderij Hoogerwaard, Lageweg 45. 
 

Leden en belangstellenden van harte welkom!  Bestuur & fractie zien u/jou graag! 
 

 
Vanuit de fractie door Elisabeth van Zijl, fractievoorzitter 
 
Vertrek wethouder Gravesteijn  
De kranten hebben er bol van gestaan: het acute 
vertrek van wethouder Gravesteijn. Haar vertrek was 
voor ons een volslagen verrassing. Wij hebben dit 
nooit zien aankomen. Ook niet in coalitieverband. 
Het, door de SGP aangevraagde, spoeddebat op 7 
maart heeft geen enkele duidelijkheid gegeven. Er 
bleven alleen nog maar meer vragen over. Voor 
iedereen overigens. De belangrijke volgende vraag 
is: “hoe nu verder?” De ChristenUnie heeft vorig jaar 
ingestemd met 3 wethouders gezien de lopende 
projecten en de komende herindeling. Goede 
argumenten met hiervoor ruimte in de begroting. 
Gezien de huidige financiële situatie met het zicht op 
bezuinigingen, en het wachtgeld van mevr. 
Gravesteijn is voor ons een nieuwe derde wethouder 
niet meer uit leggen. Ons standpunt in deze is helder: 
doorgaan met de coalitie, maar wel met twee 
wethouders. Vorig jaar heeft de ChristenUnie 
ingestemd met een eigen wethouder voor 60%. Met 
de minste hoeveelheid uren dus in vergelijking met 
de andere twee partijen. Wij hebben daarmee laten  
zien dat het belang van de gemeente Ouderkerk voorop staat: recht doen aan de 
verkiezingsuitslag, kennis inbrengen en de begroting niet te zwaar belasten. Het beste voor 
Ouderkerk willen wij nog steeds. En dat kan! Met deze coalitie doen we de verkiezingsuitslag 
recht. Er ligt een goed coalitieakkoord, een uitgewerkt collegeprogramma en twee ingewerkte 
wethouders die de klus kunnen klaren. We hebben deze mening gedeeld met de 
coalitiepartners. Het is nu aan de PvdA om aan te geven hoe zij, de leden, hiermee om willen 
gaan. De ChristenUnie heeft vertrouwen in deze coalitie en het programma. Daarmee willen wij 
dan ook graag snel verder! 
 
Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl) en Elisabeth van Zijl  
(elisabeth.vanzijl@ouderkerk.christenunie.nl). Website: www.ouderkerk.christenunie.nl 



Een eigen gebouw voor de Hersteld Hervormde Gemeente? 
Tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 14 maart 
presenteerde het college de plannen van de HHG voor de nieuwbouw van een eigen 
kerkgebouw in Ouderkerk aan de IJssel. Het college vindt het belangrijk dat er voor de Hersteld 
Hervormde Gemeente een eigen plek komt in de gemeente Ouderkerk en heeft daarom de 
aanvraag in behandeling genomen. De plek die het meest geschikt is voor een kerkgebouw is 
de locatie naast het Tuincentrum aan de Kerkweg. Voorlopig is er sprake van een procedureel 
besluit, vandaar ook de behandeling in de commissie ABZ. Voor deze locatie moet ontheffing 
worden aangevraagd op basis van de verordening Ruimte van de Provincie Zuid-Holland, 
aangezien de locatie buiten de contouren ligt. De ChristenUnie is voorstander van een eigen 
kerkgebouw voor de Hersteld Hervormde Gemeente. Wel willen wij dat hier zorgvuldig mee 
wordt omgegaan; het is een ‘gevoelig dossier’. Daarom vragen wij ons af waarom er al op 28 
maart een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. 
Wellicht schept dit teveel verwachtingen, terwijl het proces nog moet starten. De ChristenUnie 
zou ook graag zien dat over de plannen spoedig gesproken wordt in de commissie VROM. Het 
onderwerp heeft immers ook alles te maken met ruimtelijke ordening. 
 
Gouderak Veilig!? 
Op 25 januari jl. hield de gemeente een veiligheidsmarkt in Gouderak. Dit op verzoek van de 
ChristenUnie en de PvdA. In de nieuwsbrief van januari heeft u hierover kunnen lezen. Het is 
goed u te kunnen melden dat dit niet een eenmalige actie is, maar dat hier voortvarend een 
vervolg aan is gegeven. Er wordt momenteel een ‘klankbordgroep’ in het leven geroepen die, 
zoals het woord al zegt, zal klankborden met het college over (onveilige) situaties die ontstaan in 
Gouderak of overlast, om zo te komen tot oplossingen. Ook zal de veiligheidsmarkt – de 
informatie over verschillende onderwerpen in het kader van veiligheid – op een ander moment 
weer terug komen. Te denken valt daarbij aan de braderie. 
 
Centrum voor jeugd en gezin 
Uitgangspunt van de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ouderkerk is 
vooralsnog de totstandkoming van het basismodel, d.w.z. de minimale invullingseisen. Hierbij is 
het uitgangspunt, het behouden van de reeds aanwezige spreekuren, aangevuld met diensten 
die op dit moment nog niet worden aangeboden. Het CJG moet wettelijk dit jaar worden 
gerealiseerd. Momenteel is er een “digitaal CJG” in Ouderkerk. Dit is in online gegaan op 12 
januari 2011, www.cjg.ouderkerk.nl. 
Er wordt hard gewerkt om het CJG nog verder uit te bouwen en te komen tot een volwaardig 
CJG met een fysiek inlooppunt, waar ouders, verzorgers en kinderen terecht kunnen met 
vragen. De discussie moet nog gevoerd worden of dit fysieke inlooppunt voor onze gemeente 
noodzakelijk is. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat de afwegingen hieromtrent zorgvuldig 
worden gemaakt; het mag niet in eerste instantie een financiële afweging zijn. Goede zorg bij 
opvoedingsvragen is belangrijk. De commissie W&O zal één dezer weken op bezoek gaan bij 
een CJG in Korte Akkeren in Gouda om een indruk te krijgen van een goed lopend CJG en 
vooral de noodzaak hiervan. 

 
Verder nieuws in het kort: 

o Locatie Peuterspeelzaal Gouderak: er zijn in februari 2011 nieuwe gesprekken 
gevoerd om een ontwikkeling mogelijk te maken op de locatie van de peuterspeelzaal. In 
maart worden deze vervolgd. 

o Nieuwbouw Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk a/d IJssel: de planning is 2011 
voorbereiding en overleg ontwikkelaar. In 2012 bestemmingsplanprocedure en 
omgevingsvergunning en 2012/2013 start uitvoering. Het project is altijd afhankelijk van 
het sluiten van een realisatieovereenkomst. 

o Zellingwijk Gouderak: bouw voorloopt voorspoedig. Nog steeds is de oorzaak van de 
laatste vervuiling niet gevonden. 

o Ouderenbeleid: de inventarisatie is afgerond en ook met een aantal partners uit het veld 
is gesproken over de wensen en mogelijkheden. Binnen de afdeling Welzijn zal een 
brainstormsessie worden georganiseerd om te kijken het ouderenbeleid het beste kan 
worden vormgegeven. Het uiteindelijke plan zal in april worden gepresenteerd. 


