
Zaterdag 13 juni heb ik een bijzonder partij-

congres meegemaakt. Van Henry Jansen kreeg 

ik deze limerick over die dag en volgens mij 

slaat hij de spijker op zijn kop:

Belijdenis en CU-politiek

Is echt dierbaar uniek

Maar denk na relevant 

Moet zijn Gods boodschap

Voor CU politiek.

Wat hij daarmee bedoelt is volgens mij dat we 

met onze grondslag, die nu een stuk opener is 

met name richting katholieke en evangelische 

leden, een Unieke basis hebben van waar-

uit we handelen. En dat we daar niet alleen 

met elkaar over moeten praten, maar vooral 

moeten doen. Aan de slag in de samenleving.

In deze nieuwsbrief leest u over onze eind-

sprint richting het zomerreces. Het is verga-

dertechnisch een pittige periode, maar de 

onderwerpen zijn heel relevant. Onderwerpen 

waar we als ChristenUnie onze accenten op 

willen leggen. De zomer is een periode van 

rust, vrije tijd, maar ook bezinning. Ik wens u 

toe dat u daar allen van kunt genieten.

Gods Zegen gewenst.

Juli 2015
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1. JEUGD EN ONDERWIJS:  
PREVENTIEBELEID BEHOUDEN 
Het college wil bezuinigen op het 
Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). 
Hiermee verdwijnt de inhoudelijke 
en ambtelijke ondersteuning van het 
jeugdnetwerk in Deventer. We maken 

ons hierover zorgen, want raakt het 
preventieaanbod hierdoor niet te veel 
versnipperd? Gaat het sterke netwerk 
van partners in de jeugdzorg hiermee 
ter ziele? En wie zorgt dan voor onaf-
hankelijke informatie en toegang tot 
de jeugdzorg? 

Zo vlak voor de zomer is de voorjaarsnota weer het hoofdonderwerp van 
gesprek in de gemeenteraad. Met dit jaar een nota waarbij het ontbreekt 
aan beleidskaders. Het college stelt voor om verder te bezuinigen op on
der meer (jeugd)zorg, onderwijs en duurzaamheid, terwijl de consequen
ties van de eerdere bezuinigingen en de nieuwe Jeugdwet en WMO nog 
niet helder zijn. De ChristenUnie pleit voor meer inzicht, zodat niet op 
basis van cijfers maar inhoudelijke gronden wordt bezuinigd. Een over
zicht van de door ons ingediende moties en amendementen. 

VOORJAARSNOTA: MEER MET 
MINDER, MAAR DAN WEL OP 
INHOUDELIJKE GRONDEN



Er is nog geen zicht op de gevolgen 
van de decentralisatie van de jeugd-
zorg omdat de monitoringscijfers nog 
niet bekend zijn. Het is dan ook te vroeg 
om hierop te bezuinigen. De Christen-
Unie vindt dat het college eerst inzicht 
moet geven in de visie op preventie.

  Het preventief beleid is verdeeld 
over verschillende programma’s, 
waardoor het overzicht ontbreekt. 
We vragen samen met het CDA en 
Deventer Sociaal aan het college om 
dat overzicht te geven.

  We pleiten ervoor om niet in 3 
maar 4 jaar tijd de financiering af te 
bouwen. Dan is er extra tijd om met 
de partners in het jeugdnetwerk af te 
spreken welke preventieve taken ze 
willen en kunnen oppakken. 

Het college stelt voor de jeugdsport-
subsidie op te laten gaan in één groot 
budget voor “meedoen”. Sportver-
enigingen ontvangen nu jaarlijks een 
bedrag per jeugdlid. Het college wil 
dat geld aan de wijk schenken om 
wijkgerichte activiteiten te organise-
ren. Sportverenigingen kunnen daar 
ook een aanvraag voor doen, maar 
dat zorgt voor onnodige administra-
tieve rompslomp. We steunen dat de 
subsidie wordt ingezet om activiteiten 
te organiseren die preventief werken, 
maar dan op een andere manier. 

  We stellen voor de jeugdsportsub-
sidie te behouden, maar met als voor-
waarde dat een vereniging aantoonbaar 
werk maakt van een veilig sportklimaat 
voor de jeugd, zoals preventie op het 
gebied van grensoverschrijdend gedrag. 

    Geslaagde calamiteitenoefening 
  De brandweer, politie en gemeentelijke 

hulpdiensten in de regio IJsselland: hoe 

werken zij samen bij een grote ramp? 

Om dit te demonstreren, werd er een 

calamiteitenoefening georganiseerd: 

Kijkje in de keuken: crisisorganisatie 

veiligheidsregio. Arie de Niet was hierbij 

aanwezig. Goed om te ervaren hoe de 

hulpdiensten bij een calamiteit informatie 

delen en in een hectische situatie beslis-

sen over wat er moet gebeuren. 

    Spoorwegtunnel Oostriklaan
  Wat betekent de aanleg van de spoor-

wegtunnel bij de Oostriklaan voor 

bewoners? Deze vraag stond centraal 

bij de bewonersbijeenkomsten eind mei. 

Jasper Buist was aanwezig om een vinger 

aan de pols te houden. Een jaar gele-

den stemden we in met de sluiting van 

de spoorwegovergang Stationstraat in  

Colmschate ten gunste van de aanleg van 

deze tunnel. Ook al is dit lastige besluit 

politiek inmiddels genomen, we blijven 

betrokken bij de vormgeving ervan.

2. DUURZAAMHEID:  
TIJD VOOR EEN DUURZAAM 
FIETSBELEIDSPLAN
Bij duurzaamheid wordt vaak aan 
windmolens en zonnepanelen ge-
dacht. We steunen dit soort inno-
vaties van harte, maar vinden het 

belangrijk dat er ook breder wordt 
gekeken, bijvoorbeeld naar duurza-
me mobiliteit. Het fietsbeleidsplan is 
daar een uitstekend voorbeeld van. 

In dit plan wordt Deventer voorzien 
van een goed netwerk van fiets
paden. Het huidige fietsbeleid loopt 
af. Tijd voor een evaluatie en een 
nieuw plan dat we graag breder 
willen trekken en koppelen aan onze 
ambities rond duurzaamheid. Hoe 
kan het plan bijdragen aan minder 
autogebruik? En hoe houden we fiet-
sen veilig, ook in de zomer met het 
grote aantal wielrenners en met de 
opkomst van elektrische fietsen? 

  We stellen voor een nieuw fiets
beleidsplan op te stellen om aan-
dacht voor fietsen, duurzame mobili-
teit en veiligheid te houden.

WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 
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WAAR WAS DE FRACTIE  
NOG MEER MEE BEZIG? 

    Efficiënte aanpak organisatie 
speeltuinen Deventer

  We schreven er al eerder over: het bud-

get voor het onderhoud van speelplek-

ken en de subsidie op speeltuinen gaat 

drastisch omlaag. Het college wil daarom 

dat bewoners zelf eigenaar worden van 

de speeltoestellen. Dat is een te grote 

verantwoordelijkheid, bleek uit de reac-

ties tijdens bewonersbijeenkomsten. Hoe 

kunnen we als bewoners en gemeente 

samen verantwoordelijkheid nemen 

voor onze leefomgeving en tegelijkertijd 

inefficiëntie voorkomen? Daarbij vindt de 

ChristenUie het van belang dat kinderen 

volop buiten kunnen spelen. We denken 

erover mee en ideeën zijn van harte 

welkom!

    Nieuw minimabeleid: input 
tijdens bijeenkomst armoede
bestrijding

  Wie werken er in Deventer precies aan 

armoedebestrijding? En hoe kunnen we 

dit verder verbeteren? De ChristenUnie 

was aanwezig bij de bijeenkomst hierover 

met betrokken partijen, georganiseerd 

door de raad. Een goed moment om el-

kaar beter te leren kennen en ook inzicht 

te krijgen in de particuliere en diaconale 

initiatieven voor minima in Deventer. 

Tegelijker tijd leverde dit waardevolle in-

put op voor het voorstel van het minima-

beleid vanaf 2016. 

3. ICT: ONDERZOEK DE RISICO’S 
EN PROJECTBEHEERSING 
BINNEN GEMEENTE

In een kast van de gemeente liggen 
maar liefst duizend smartphones. 
Ongebruikt, want ze functioneren niet 

4. SOCIAAL DOMEIN: BRENG  
RISICO’S IN HET SOCIAAL DOMEIN 
SCHERPER IN BEELD
In de begroting bij de voorjaarsnota 
zijn reserves voor allerlei risico’s op-
genomen. Daarnaast wordt een extra 
buffer aangehouden van 2% van de 
totale begroting, maar dit keer is dat 
verhoogd naar 3% vanwege “onze-
kere tijden in het sociaal domein”. Dit 
percentage lijkt willekeurig gekozen 
en wordt nergens goed verantwoord. 

Volgens de ChristenUnie kan en moet 
ook voor risico’s in het sociaal domein 
de reguliere route worden gevolgd 
voor het aanhouden van reserves. 

  De ChristenUnie vraagt om een con-
crete onderbouwing van de reserves die 
nodig zijn voor het sociaal domein. Als 
de risico’s specifieker in kaart worden 
gebracht, kunnen betere beheersmaat-
regelen genomen worden en neemt 
de kans op grote tegen vallers af. 

goed in combinatie met de systemen 
van de gemeente. Dit was het zo-
veelste signaal dat de zorgen rondom 
de ICT-projectbeheersing terecht 
zijn. Waarom-vragen die we hier 
eerder over stelden, kregen geen 
helder antwoord. Dat dit een lastig 
onderwerp is, begrijpen we. De sys-
temen bevatten immers enorm veel 
informatie, en privacy van burgers is 
natuurlijk van groot belang. Maar als 
ICT-projecten falen of haperen, heeft 
dat grote (financiële) gevolgen. 

  Het is tijd voor onafhankelijk 
onderzoek naar de risico’s en project-
beheersing op het gebied van ICT, 
zo stellen we samen met de VVD. 
De  auditcommissie kan de onder-
zoeksopdracht formuleren en het 
onderzoek begeleiden. 

BENIEUWD NAAR DE UITKOMSTEN VAN DE STEMMING?
KIJK OP WWW.DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL VOOR DE UITKOMSTEN VAN DE  

STEMMINGEN OP 1 JULI.
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