
U geniet misschien al van een welverdiende 

vakantie en wij gaan nu ook 6 weken zomerreces 

in. We hebben een intensieve periode achter de 

rug. Dit heeft vooral te maken met de bespreking 

van de Voorjaarsnota: het document waarin het 

college van B&W haar koers vastlegd. Dit jaar 

met een aantal voorstellen waar wij niet achter 

kunnen staan, omdat de effecten heel erg ondui-

delijk zijn.  Het is onmogelijk om alles te weten 

vooraf, maar een goede discussie met voor- en 

tegenstanders en vooral met de bewoners en 

organisaties die het betreft, geeft meestal een 

aardig beeld.  Die stap is dit jaar overgeslagen. 

Heel erg jammer, vooral omdat we lokaal de 

effecten beginnen te zien van eerdere keuzes. 

Zorgwekkende signalen over de jeugdzorg, 

tegelijk mooie initiatieven van burgers die naar 

elkaar om willen zien. Kansrijke duurzaamheids-

initiatieven gepresenteerd op de motiemarkt, 

maar ook een beroep van de culturele sector om 

nieuwe bezuinigingen niet door te laten gaan. In 

die omgeving proberen wij het verschil te maken, 

gefundeerd en gericht op de toekomst. 

Over toekomst gesproken, we gaan het raads-

seizoen in augustus weer beginnen met een 

thema wat ons na aan het hart ligt: “De jeugd 

weet raad”.  Georganiseerd met de jeugd! Daar 

kijk ik naar uit!

Gods Zegen gewenst.

Juli 2016

DEVENTER

HENRIKE NIJMAN
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SOEPEL CANNABISBELEID, MAAR 
MINDER PREVENTIEF BELEID
Drie maanden geleden nog kwamen 
we bij elkaar voor een sessie over 
veiligheid. Onze collega’s van D66 en 
PvdA willen dat Deventer meedoet aan 
een pilot met gereguleerde wietteelt. 
Het college staat daar inmiddels ook 
achter. Wij hebben toen met partners 
in het welzijnswerk, onderwijs en 

jeugdzorg gesproken over de gevolgen 
van cannabis voor kwetsbare jonge-
ren. Hierbij hebben we het belang 
onderstreept van preventie, om hier-
mee ergere problemen en kosten te 
beperken. We kregen veel bijval in de 
gemeenteraad en van het college. We 
waren daarom ook ronduit verbaasd 
om een bezuiniging van 100.000 euro 
in de voorjaarsnota te treffen. 

Je preventiebeleid voor jeugd moet op orde zijn, zo stelde het college 
onlangs nog. En toch wordt een bezuiniging van maar liefst 100.000 
euro voorgesteld in de voorjaarsnota. De argumentatie is minimaal en 
betrokken partijen waren hierover bovendien niet ingelicht. Daarom 
vroegen we de wethouder dringend om dit voorstel te onderbouwen 
en de effecten van deze bezuiniging in kaart te brengen. Hoewel de 
bezuiniging nu is verbreed en niet alleen preventie meer treft, zijn we 
zeker nog niet tevreden en proberen we de bezuiniging bij de begroting 
van de baan te krijgen.

FORSE BEZUINIGING PREVENTIE  
JEUGD: ARGUMENTATIE ONTBREEKT



Tactus voert de preventieve taken uit 
en was over de voorgenomen bezui-
niging niet op de hoogte gebracht. 
De professionals van deze organisatie 
voor verslavingszorg, gaan samen 
met de straatwerker de straat op om 
in gesprek te raken met jongeren bij 
wie verslaving al een probleem wordt. 
Dat kan gaan om cannabis of andere 
drugs, maar gaat ook steeds vaker 
over gameverslaving. De bezuiniging 
is bijna een halvering van het totale 
preventiebudget van Tactus (230.000 
euro) en betekent dat straatwerkers 
deze taken erbij moeten nemen. En 
dat terwijl de professionals van Tactus 
de enigen zijn met expertise op het 
gebied van verslavingszorg.

ARGUMENTATIE EN  
EFFECTEN IN KAART
Om het belang van deze zorg nog eens 
onder de aandacht van het college 
te brengen, is Tactus onlangs bij een 
raadsvergadering aanwezig geweest. 

    Fractie aan de slag voor NLDoet
  Op 11 maart heeft de fractie de handen 

uit de mouwen gestoken voor NLDoet. 

We hebben met bewoners van het 

Ravelijn een wandeling gemaakt door de 

binnenstad en de markt bezocht voor een 

bakje kibbeling.

    Symposium Toekomst  
Kunsteducatie

  De Leeuwenkuil organiseerde in juni een 

symposium over de toekomst van kunst-

educatie. Arie was erbij om te luisteren 

naar ervaringen met allerlei varianten in 

Nederland. Nuttige informatie bij de drei-

gende bezuinigingen op de Leeuwenkuil. 

 

Alf van Beem

WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 

OOK ONDERBOUWING BEZUINIGING 
FIETSBELEID ONTBREEKT
Het college van B&W wil bezuinigen 
op de nieuwe bewaakte fietsparkeer
garage achter de HEMA in de 
Deven ter binnenstad, zo lazen we 
in de voorjaarsnota. Een vreemde 
bezuiniging, omdat hier, net als bij 
jeugd preventie, de onderbouwing 
ontbreekt. Bovendien lijkt hier een 
halve keuze te zijn gemaakt, want 
de integrale aanpak ontbreekt. Onze 
eerdere ideeën over een integraal 
fietsbeleid zijn niet meegenomen en 
de vorig jaar gevraagde inhoudelijke 
evaluatie op het fietsbeleid hebben we 
pas heel laat ontvangen. 

Het verbeteren van die bewaakte 
fietsparkeergarage staat al tien jaar 
op onze wensenlijst. Er wordt nu al in-
tensief gebruik van gemaakt. Waarom 
zijn er dan opeens veel minder plek-
ken nodig? En waarom wordt er niet 
breder gekeken naar het fiets beleid? 
Deze vragen hebben we opnieuw aan 
het college voorgelegd met steun van 
de oppositie. Niet omdat we tegen 
een bezuiniging zijn, maar omdat het 
belangrijk om je beslissingen gemoti-
veerd en doordacht te maken. 
LEES MEER OVER DE BESPREKING VAN DE 

VOORJAARSNOTA OP ONZE WEBSITE

Tijdens de bespreking van de voor-
jaarsnota, hebben we als ChristenUnie 
Deventer met steun van de gehele 
oppositie dringend gevraagd om een 
onderbouwing voor deze forse bezuini-
ging. Daarnaast hebben we de wethou-
der gevraagd de effecten in kaart te 
brengen. We zijn er niet van overtuigd 
dat deze of een andere bezuiniging 
op zorg zo hard nodig is, en hebben 
daarom geen alternatief geboden. 
We hebben bij de behandeling van de 
voorjaarsnota niet voldoende steun 
kunnen krijgen. Na een gesprek tussen 
de wethouder en Tactus is de bezuini-
ging van 100.000 euro verbreed. Tac-
tus moet binnen de hele subsidie (dus 
niet alleen preventie) de gevraagde 
bezuiniging vinden. Wij zijn hier nog 
steeds niet tevreden over. We gaan nu 
schriftelijke vragen stellen en probe-
ren deze bezuiniging bij de begroting 
definitief van de baan te krijgen.
LEES MEER OVER DE BESPREKING VAN DE 

VOORJAARSNOTA OP ONZE WEBSITE

https://deventer.christenunie.nl/k/n1397/news/view/1010019/388025/henrike-nijman-college-bezuinigt-zonder-visie-en-lijkt-niet-geinteresseerd-in-de-gevolgen.html#.V4yU1JOLSV4
https://deventer.christenunie.nl/k/n1397/news/view/1010019/388025/henrike-nijman-college-bezuinigt-zonder-visie-en-lijkt-niet-geinteresseerd-in-de-gevolgen.html#.V4yU1JOLSV4
https://deventer.christenunie.nl/k/n1397/news/view/1010019/388025/henrike-nijman-college-bezuinigt-zonder-visie-en-lijkt-niet-geinteresseerd-in-de-gevolgen.html#.V4yU1JOLSV4
https://deventer.christenunie.nl/k/n1397/news/view/1010019/388025/henrike-nijman-college-bezuinigt-zonder-visie-en-lijkt-niet-geinteresseerd-in-de-gevolgen.html#.V4yU1JOLSV4


    Gert-Jan Segers in Deventer 
en werkbezoek Jan Westert en 
Henrike Nijman aan Abdij Sion

  Op zijn tour langs de provincies heeft 

Tweede Kamer fractievoorzitter Gert-Jan 

Segers ook Deventer aangedaan. Met Jan 

Westert, fractievoorzitter ChristenUnie 

Overijssel, hebben we bij Abdij Sion een 

gesprek gehad met de stichting Nieuw 

Sion. Een boeiend gesprek over duur-

zaamheid, kerkelijk erfgoed en woon-

gemeenschappen. 

    Nieuwe omgevingswet
  Als voorbereiding op de komst van de 

nieuwe omgevingswet waren er diverse 

bijeenkomsten. Opvolger Jasper Buist 

heeft ze bezocht. We weten dus wat er 

op ons af gaat komen en hoe Deventer 

dat gaat invullen.

    Duurzaamheidsontbijt
  Voorafgaand aan het Cleantechcongres 

was er een duurzaamheidsontbijt voor 

ondernemers bij Salcon in Deventer. Arie 

was daar aanwezig om te luisteren naar 

inspirerende voorbeelden van duurzaam 

ondernemerschap.

WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? DEVENTER INWONERS BRENGEN IDEEËN  

AAN TIJDENS SUCCESVOLLE MOTIEMARKT

ZONNE-ENERGIE OPGEWEKT BIJ DE 
BOER, BENUT IN DE STAD
Het eerste idee dat we graag onder-
steunen, betreft de duurzame opwek-
king van energie. Boeren en inwoners 
uit Bathmen willen graag hun krach-
ten bundelen bij het opwekken van 
zonne-energie. De boeren hebben niet 
één dak maar een hele schuur beschik-
baar voor panelen, waar inwoners van 
gezinswoningen gebruik van kunnen 
maken. Regelingen houden deze or-

ganisatie van ‘costroom’ echter tegen, 
en daarom vragen we de gemeente de 
infrastructuur voor dit initiatief vrij te 
maken. 

PILOT VOOR TINY HOUSES
Een enthousiaste groep wil in Deventer 
een pilot met tiny houses. Het is een 
tegenbeweging: van groter en meer 
naar kleiner en minder. Tiny houses 
zijn duurzame kleine woonunits waar 
je alleen of met zijn tweeën goed in 

De eerste motiemarkt van de gemeente Deventer was een succes. Achter 
maar liefst tien marktkramen waren enthousiaste Deventer inwoners 
en organisaties te vinden die de gemeenteraad ideeën aandroegen. 
Een kans voor inwoners om de hulp van de gemeente in te schakelen 
en tegelijk ook een manier om wijkoverstijgende activiteiten voor te 
leggen aan de raad. De ChristenUnie Deventer ondersteunt drie van 
deze goede ideeën en bracht die in tijdens de raadvergadering van 6 juli. 
Twee van deze ideeën zijn als moties aangenomen en over het derde is 
een gesprek gestart.



    Geert Grote Award  
naar initiatiefnemer  
Geert Grote Huis Deventer

  De provinciale ChristenUnie fractie reikt 

jaarlijks de Geert Grote Award uit. Een 

prijs voor een persoon of initiatief die 

bijdraagt aan het gedachtengoed van 

Geert Grote en de moderne devotie. Dit 

jaar is de prijs in Deventer uitgereikt aan 

de heer Tillema, initiatiefnemer van het 

Geert Grote Huis in Deventer.

    Henrike bij 10 jaar Present
  Op 19 mei hebben we gevierd dat Stich-

ting Present Deventer 10 jaar bestaat. 

In die 10 jaar is Present echt een begrip 

geworden. Met name de samenwerking 

met de woningbouwcorporaties, zorgor-

ganisaties en de scholen, maar ook met 

Vluchtelingwerk en COA staan in Deven-

ter als een huis.  

    Werkbezoeken Cultuur
  Bijna alle culturele instellingen hebben de 

raad uitgenodigd voor gesprekken het af-

gelopen half jaar. Arie is te gast geweest 

bij het Muziekhuis, Burgerweeshuis, 

Bibliotheek en het Theaterschip. We zijn 

weer goed op de hoogte van de wensen 

en uitdagingen van de cultuursector.

WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 

kan leven. Ze passen niet zomaar in 
de standaard bouwvoorschriften en 
bestemmingsplannen. Daarom is het 
belangrijk dat gemeente meedenkt. 
Geen barrières opwerpen maar samen 
oplossingen zoeken. En de motie die 
daartoe oproept is aangenomen. 

VOETPAD TUSSEN DEVENTER  
EN SCHALKHAAR
Op de motiemarkt kwam ook een heel 
praktisch probleem  aan de orde. Het 
wandelpad tussen Deventer en Schalk-
haar loopt niet logisch door. Vanuit 
de stad stopt de stop bij Brinkgreven 
en gaat na Brinkgreven aan de an-
dere kant van de weg verder. Aan de 

paadjes in de bermen te zien, zoeken 
mensen op allerlei manier een logische 
en veilige verbinding. Dit voorstel heeft 
niet geleid tot een motie, maar de 
aandacht voor dit praktische probleem 
heeft wel geresulteerd in een gesprek 
tussen initiatiefnemers en de juiste 
ambtenaren.

OVER DE MOTIEMARKT  
IN DEVENTER
De motiemarkt was een initiatief 
van de Werkgroep Democratische 
Vernieuwing, waar Arie de Niet van de 
Christen Unie Deventer lid van is. Van-
wege het succes verwachten we dat 
de motiemarkt wel een vervolg krijgt.

HALVERWEGE DE TERMIJN: HOE STAAT 
HET MET ONZE VERKIEZINGSBELOFTEN?
Twee jaar mogen we ons als fractie inzetten voor Deventer, we zijn al 
halverwege de termijn. Een goed moment om de stand van zaken op te 
nemen. Wat hebben we bereikt tot nu binnen onze 10 speerpunten? 
Op een rij.

GEEF OM JONGEREN  
MET EEN WAJONG
•  In de behandeling van de 

Participatie wet in Deventer hebben 
wij aandacht gevraagd voor deze 
groep jongeren. We zijn nog niet 
tevreden over wat daarin bereikt is. 

•  Bij het aanvragen van een uitkering 
of bij vragen over schuldhulpverle-
ning is nu voldoende expertise in 
het jongerenloket.

GEEF OM DE JEUGD
•  Bezuinigingen op extra steun zwak-

ke leerlingen is voorkomen.
•  Het familiegroepsplan is prominent 

opgenomen in de regelingen.
•  Goede overgang bij de transitie van 

de jeugdzorg.

•  Veilig sportklimaat voor jongeren 
(met verplichte aanvraag Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG)).

GEEF HET GOEDE VOORBEELD
•  Verzet tegen gereguleerde wietteelt, 

aandacht gevraagd voor preventie.
•  Bouw stadhuis binnen budget, 

asbestsanering dus binnen project 
opgelost.

GEEF OM JONGE  
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WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 

    Opening stadhuis
  Uiteraard waren we bij de opening van 

het nieuwe stadhuis. Henrike en Arie 

hebben vrijdag en zaterdag gasten 

rondgeleid in het nieuwe stadhuis en 

de nieuwe raadszaal. Mooie gelegen-

heid om in gesprek te gaan over wat de 

gemeenteraad is en wat wij daarin willen 

betekenen voor Deventer.

   Nieuwe leden van de fractie  
en het bestuur

  Samen zijn en blijven we op zoek naar 

nieuwe bestuursleden en mensen voor de 

fractie. Afgelopen maand is al een aantal 

gesprekken gevoerd. Dit heeft tot resul-

taat dat er twee mensen tot het bestuur 

zijn toegetreden. 

ALLEENSTAANDE OUDERS
•  Bij alle regelingen met ‘weder-

kerigheid’ vrijstelling gevraagd 
voor alleenstaande ouders van  
jonge kinderen.

GEEF PROSTITUEES EERLIJKE  
KANSEN VOOR EEN NIEUWE START
•  Bij herhalen aandacht gevraagd 

voor het bereiken van de illegale 
prostitutie met hulp.

•  Uitstapprogramma is gecontinueerd 
en boekt resultaten.

•  Steun voor consequente toepassing 
Wet BIBOB waardoor ramen aan de 
Bokkingshang nog gesloten zijn.

GEEF OM ONZE OUDEREN
•  Meer uren PGB kunnen worden  

ingezet voor mantelzorg.
•  Extra geld voor huishoudelijke hulp

GEEF OM ELKAAR
•  Kerken zijn betrokken bij sociale 

initiatieven in de wijken en gespreks-
partner van de gemeente.

•  Diaconaal platform Het Kruispunt is 
volop in ontwikkeling.

GEEF OM DE  
LEEFBAARHEID IN DE WIJK
•  Bij forse bezuiniging op buurthuizen 

gestreden voor een goede en eerlijke 
verdeling over de wijken.

GEEF DE NATUUR DE RUIMTE
•  Verzet tegen wild- en vakantiepark 

‘Arusha’ ten noorden van de vijfhoek.

•  Geen natuurbegraafplaats op land-
goed ’t Hemeltje.

GEEF OM HET KLIMAAT
•  Duurzaamheid staat op de strate-

gische raadsagenda, organiseerde 
succesvolle duurzaamheidarena.

•  Mobiliteit is onderdeel geworden van 
duurzaamheidbeleid.

•  Steenbrugge wordt een gasloze wijk 
met maximaal duurzame woningen.

•  Verbetering afvalscheiding door 
PMD-container, tevergeefs gestreden 
tegen het hoge variabele tarief.

•  Evaluatie fietsbeleid afgedwongen.

 GEEF OM EEN GEZONDE ECONOMIE
•  Verbetering risicomanagement in het 

algemeen en in het sociaal domein in 
het bijzonder.

•  Onafhankelijk onderzoek naar 
afdeling ICT die wordt gedeeld met 
Olst-Wijhe en Raalte.

•  Bijdrage aan debat om Deventer  
binnenstad aantrekkelijk te houden.

GEEF GELOOF EEN STEM!

LEES HIEROVER VERDER OP DE WEBSITE VAN CHRISTENUNIE DEVENTER.
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