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ONRUST RONDOM JEUGDZORG
HEEFT ONZE AANDACHT
Herindicaties, de ouderbijdrage in de jeugd-ggz, de rol van de gezinscoaches, het PGB. Er is veel veranderd in de jeugdzorg sinds 1 januari 2015.
Niet alles gaat goed, sterker nog: meerdere ontwikkelingen baren ons
grote zorgen. Hoewel het lastig is hier grip op te krijgen, heeft dit wel
onze volledige aandacht.

Het is volop lente! En dat betekent: veel
leven in de natuur en alles barst weer open
met nieuwe energie. Ook de ChristenUnie
bruist volop van de energie: na een goede
verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten
en het Waterschap, zit de ChristenUnie aan
tafel om een nieuwe coalitie te vormen. Dit
zal zich naar verwachting ook vertalen in
3 zetels in de Eerste Kamer.
Dat is ook winst! Allemaal bedankt voor
uw steun en stem.
We bruisen ook van de duurzame energie.
Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema in de verkiezingen geweest. Maar wat is
duurzaamheid meer dan mijn zonnepanelen
en de windmolen in aanbouw langs de A1?
Bedrijven en organisaties uit Deventer en
omstreken dachten daar met elkaar over na
tijdens de zogenoemde duurzaamheidsarena
in april. Meer dan 100 mensen waren daar
aanwezig.
Super! Het onderwerp staat dus stevig op de
raadsagenda en daar zijn wij heel blij mee.
Voorlopig blijven we nog wel even bruisen en

De Deventer gezinscoaches weten hun
weg nu goed te vinden op scholen en
de organisaties binnen de gezinsteams
werken steeds beter samen. Maar er
gaan ook zaken niet goed sinds de
jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.
We krijgen verschillende signalen van
Deventer gezinnen dat de noodzakelijke zorg niet altijd wordt gecontinueerd. Dat is zorgelijk, want continuïteit
van zorg is enorm belangrijk en altijd
ons uitgangspunt geweest bij de decentralisatie van de jeugdzorg.

willen we onze energie goed inzetten onze
stad. Doet u met ons mee?
Gods Zegen gewenst.

INZICHT IN GEDEELDE FACTOR
Wat gaat er precies mis? Die vraag
hopen we zo snel mogelijk heel concreet te beantwoorden. Dan kunnen
we vervolgens samen met het colle-

ge zoeken naar goede oplossingen,
zodat geen enkel gezin zonder de
nodige zorg komt te zitten. We willen
u oproepen niet met uw signalen of
vragen te blijven zitten, maar deze te
melden. Hoe meer informatie, vragen
of klachten we ontvangen, hoe sneller
we hierover in gesprek kunnen met
het college.

MONITOREN VIA ONDERZOEK
In april komt de landelijke Monitor
Sociaal Domein uit met onder meer
cijfers van januari over de zorg die
onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente Deventer valt. De ChristenUnie heeft gevraagd om extra cijfers
op het gebied van preventie en om
cijfers over de stapeleffecten van de
bezuinigingen én veranderingen in de

WAAR IS DE FRACTIE
NOG MEER MEE BEZIG?
	Sport-, wijk- of buurtvereniging?

Help ons standpunt bepalen
	Hoe kunnen we de bezuiniging van 1,2
miljoen euro op buurtvoorzieningen in

jeugdzorg, WMO en Participatiewet.
Bovendien volgen we nauwlettend of
er snel ook in Deventer een oplossing
komt voor de ouderbijdrage in de
jeugd-ggz en monitoren we de problematische gang van zaken rondom de
PGB-uitbetalingen.

Deventer het beste invullen? Hierover
voeren we nu gesprekken met sport-,

LAAT PROBLEMEN WETEN

wijk- en buurtverenigingen, net als over

Ondervindt u problemen door veranderingen in de zorg of Participatiewet?

het al dan niet behouden van speel-

U kunt dit altijd melden bij de gemeente, die daarvoor een onafhankelijk aanspreekpunt heeft aangesteld:
Jannie Lamberts. Waar nodig, zoekt ze
samen met u naar een oplossing en ze
adviseert de gemeente over mogelijke
verbeteringen bij de uitvoering.
U kunt haar iedere werkdag tussen
09.00 en 17.00 uur bereiken via:
aanspreekpuntJWZ@deventer.nl
of 06 51 05 41 88.

plekken in de buurt. Bent u daar ook
bij betrokken? Heel graag horen we uw
ervaring en visie, zodat we die kunnen
meenemen in de bepaling van ons standpunt. In juni wordt een besluit genomen

GEMEENTEBIJDRAGE HAALBAARHEIDS
ONDERZOEK PARK LINDERVELD VAN DE BAAN

over de invulling van de bezuiniging.

De gemeente gaat niet meebe-
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talen aan het haalbaarheidsonderzoek naar het Arusha Wild-

	ChristenUnie en CDA gastheer

life Park op het Linderveld. Een

diaconaal café

meerderheid van de gemeente-

	Hoe kunnen we elkaar als diakenen

raad stemde in met de motie van

ondersteunen en nog betere zorg bieden

Gemeentebelang en GroenLinks,

aan mensen die dat nodig hebben? In

tijdens het debat dat wij

deze turbulente tijd van bezuinigingen op

initieerden.

de zorg, is deze vraag enorm belangrijk.
Bij het diaconaal café kunnen diakenen
hierover ervaringen en kennis uitwisselen. We zijn blij en dankbaar dat we in
september samen met het CDA gastheer
mogen zijn van het diaconaal café. Op
die manier willen we graag ook aan
andere Deventer inwoners tonen dat het
belangrijk is diaconaal actief te zijn.
	Lobby Serious Request gaat door
	In Deventer worden veel evenementen
georganiseerd, maar een evenement
waarbij een goed doel centraal staat

Het college deelde ons eind maart
in vertrouwen de plannen voor een
recreatie- cq. safaripark mee. Ontwikkelaar Dormio vroeg de gemeente
om een financiële bijdrage aan het
haalbaarheidsonderzoek (à 500.000
euro). Omdat er geen ruimte was
voor een reactie van ons als raad,
vroegen we een zogenoemd interpellatiedebat aan. Dat geeft de
mogelijkheid om bij urgente kwesties
meteen en zonder raadsbesluit een
debat te voeren.

kennen we niet. Het idee om 3FM Serious
Request in Deventer te organiseren in
2016, dragen we daarom een warm hart
toe. Helaas heeft het idee het niet gehaald, maar we blijven ons inzetten voor
een 3FM Serious Request in Deventer in
2017!

WAT PAST HET BESTE
BIJ LINDERVELD?
Het is goed dat er wordt nagedacht
over activiteiten op het mooie Linderveld, maar er moet wel kritisch
worden gekeken naar wat hier het

beste past. Dat was een belangrijke
aanleiding dit voorstel in een debat
te bespreken. Bovendien vinden wij
dat zo’n onderzoek niet moet worden betaald van gemeenschapsgeld,
maar door de ondernemer zelf. Het
waren uiteindelijk de partijen Gemeentebelang en GroenLinks die een
motie indienden tegen de bijdrage.

SAMENWERKING IN
DE GEMEENTERAAD
Goed om te merken dat er tijdens
en om het debat vruchtbaar werd
samengewerkt. Hoewel iedere partij
vanuit een ander perspectief redeneert, was het uitganspunt van een
meerderheid in de gemeenteraad
hetzelfde: het is niet goed om publiek geld in een particulier vastgoedproject te investeren.

COLOFON

Wilt u reageren, of het fractienieuws per e-mail ontvangen? Stuur een e-mail naar info@deventer.christenunie.nl
Wilt u direct contact met het raadslid Henrike Nijman? Stuur een e-mail naar h.g.nijman@deventer.christenunie.nl
Wilt u direct contact met het raadslid Arie de Niet? Stuur een e-mail naar a.c.de.niet@deventer.christenunie.nl
Nieuws en standpunten van de fractie zijn ook te vinden op de website www.deventer.christenunie.nl

Fractiebureau: Grote Kerkhof 4 • Postbus 5000• 7400 GC Deventer • 06-38979061

Tekst: Henrike Nijman
Opmaak: Tineke Verhoeff Tinekewerkt.nl

Eindredactie: Erica Bouma Springmarketing.nl

