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Geachte collega fractieleden van de SGP, 
 
Met deze brief maakt de fractie van Vitale Kernen kenbaar dat zij zeer teleurgesteld is in 
het handelen van de fractie van de SGP. Het vertrouwen is geschaad omdat u tot twee 
keer toe uw afspraken niet bent nagekomen.  
 
De eerste afspraak tussen Vitale Kernen en SGP dateert van …. Hierbij gaf u ons uw 
erewoord om de motie over een pilot kind educatie te steunen. Het tweede onderlinge 
akkoord van 12 januari jl., betrof onze motie over de verantwoordelijkheid van 
dorpsraden bij het verstrekken van subsidies. Beide door u geschonden afspraken 
hebben ons op zijn zachtst gezegd een onbehaaglijk gevoel gegeven.  
 
De aanleiding voor de eerste afspraak betrof de door het college onjuist verstrekte 
informatie aan de gemeenteraad over de vergunningverlening voor circus Belly Wien, 
juli 2014. Vitale Kernen was voornemens een extra raadsvergadering uit te laten 
schrijven rondom genoemde onjuistheid. De roering rondom de vergunning 
verstrekking voor het circus ontstond door toedoen van de fractievoorzitter van de SGP; 
de heer Van Dam. In overleg met de heer Van Dam trok Vitale Kernen destijds het 
verzoek voor een extra raadsvergadering in. Ter compensatie beloofde de fractie van de 
SGP vervolgens de motie over kind educatie te ondersteunen. Deze afspraak kwam u 
echter niet na. 
 
Zowel Vitale Kernen alsook de voorzitter van de SGP was uiteindelijk van mening dat 
die eerste afspraak inderdaad niet was nagekomen en er zodoende gekeken werd naar 
een alternatief. Die tweede afspraak is op 12 januari jl. met de gehele fractie van de SGP 
besproken. Vitale Kernen dient een motie in over de verantwoordelijkheid van 
dorpsraden bij het verstrekken van subsidies.  



  

 

 
 
De motie werd op 8 juni  aangeboden aan de fractievoorzitter van de SGP; de heer Van 
Dam. Met als onderliggende informatie dat deze motie in lijn ligt met de gemaakte 
afspraak in januari jl. En ten tweeden male breekt uw fractie een belofte en scheept u 
ons af met ‘te prematuur, de beleidslijn wordt gevolgd, we zullen de motie niet steunen’. 
Een motie echter die geheel in lijn ligt met het voornemen van het college, waarmee 
Vitale Kernen hun politiek punt wil maken, wordt niet door de SGP gezien als een 
compensatie voor het annuleren van een extra raadsvergadering. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Willy Heintjes 
Fractievoorzitter 
Vitale Kernen Goeree-Overflakkee 
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