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HENRIKE NIJMAN
FRACTIEVOORZITTER
Het jaar 2015 is omgevlogen. Ik ben
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DEVENTER

WE WENSEN U EEN GEZEGEND 2016 TOE, WAARIN WE
ONS GRAAG SAMEN MET U BLIJVEN INZETTEN VOOR
EEN STABIEL, BETROKKEN EN DUURZAAM DEVENTER.
HENRIKE NIJMAN, ARIE DE NIET & JASPER BUIST

SAMEN STANDPUNTEN BEPALEN
TIJDENS BREDE FRACTIEVERGADERING

dankbaar voor het vele werk dat we

Wat was het verfrissend en goed om samen met leden en andere

hebben verzet en tel de zegeningen. We

geïnteresseerden standpunten te bepalen en input te verzamelen voor

hebben afgelopen jaar nog meer focus

de raadsvergaderingen. Afgelopen najaar organiseerden we onze eerste

aangebracht in onderwerpen waar we

‘brede fractievergaderingen’: bijeenkomsten waarbij iedereen kon

meer energie in wilden steken. Voor Arie

aanschuiven om met ons mee te denken over actuele thema’s. Dit keer

is dat onder meer duurzaamheid en voor

stonden Cultuur en Jeugd centraal.

mij zijn dat het minimabeleid en het
jeugdbeleid en de WMO geweest. We hebben hard gewerkt en invloed uitgeoefend.
Frustrerend is het dan om te merken dat
toch de waan van de dag soms regeert en
gekozen wordt voor een korte- in plaats
van langetermijnoplossing. De kortetermijnsuccessen staan mooi in de krant,
leveren de burger direct een paar euro’s
op en houden partners te vriend. Maar het
echte verschil zullen ze niet maken. Sterker nog: volgend jaar wordt u op dezelfde
drie onderwerpen wellicht teleurgesteld. Is
al ons voorbereidende werk dan voor niets

CULTUUR: DE BESTE LOCATIE VOOR HET SPEELGOEDMUSEUM

geweest? Gelukkig niet.

Er zijn verschillende ideeën aangedragen om het Speelgoedmuseum een
nieuwe toekomst te geven, nu het
vertrekt uit het pand achter De Waag:
1) de Oude Mariakerk,
2) h
 et huidige pand van de bibliotheek
aan de Brink,
3) de Schouwburg of
4) Hegius aan de Nieuwe Markt.

Dit zijn wel de momenten dat ik me afvraag waar we het allemaal voor doen. De
momenten dat ik me realiseer dat we niet
in de raad zitten voor onze eigen eer, voor
het halen van een quote in de krant.
Lees verder op de volgende pagina

De plannen zijn beoordeeld door een
onafhankelijk bureau en de raad kon
aangeven waar de voorkeur lag. Wij
hebben de keuze samen met de brede
fractie gemaakt, waarbij de voorkeur
ging naar Hegius aan de Nieuwe Markt.
Die locatie kwam ook als voorkeur
uit de bus tijdens de raadsstemming,
samen met de Deventer Schouwburg.

Op de laatste fractievergadering lazen we
het verhaal van koning Uzzia. Hij zoekt in
alles Gods leiding en wordt door de Heer

Deze twee projecten krijgen nu budget
om het plan uit te werken en onderbouwen. Zo kunnen we vervolgens een

keuze maken voor het beste plan
voor de toekomst van het Speelgoedmuseum.

gezegend. In geestelijke zin, maar ook
doordat hij oorlogen wint en een machtige vorst wordt. Totdat hij trots wordt en
zelf de tempel in loopt om te offeren. Een
belofte en een waarschuwing, maar vooral
een voorbeeld van hoe ook wij in alles
mogen zoeken naar Gods leiding en dan
ook zegen mogen zien.
Gods Zegen gewenst,
Henrike Nijman-Visscher
fractievoorzitter ChristenUnie

JEUGD: SAMEN SPEERPUNTEN BEPALEN EN FOCUS HOUDEN
Hoe kunnen we de zorg voor jeugd en
gezinnen in Deventer verder verbeteren en wat gaat er nu al goed? De
brede fractie over Jeugd werd druk bezocht door 15 betrokkenen. Het advies
aan ons als ChristenUnie Deventer was
om dichtbij onze idealen te blijven.
Dat nemen we ter harte en hebben we
samen uitgewerkt in deze aandachtspunten:
- Het hoge aantal kinderen dat in de
knel komt door (vecht)scheidingen;
- Gezinnen moeten beter worden
betrokken bij de jeugdzorg voor hun
kinderen;
- In de financiering moet meer maatwerk worden geboden, zodat geen
duur traject hoeft wordt ingezet als
een goedkopere cursus volstaat;
- Allochtone jongeren leven vaak
tussen twee culturen, waaruit problemen kunnen ontstaan waarbij
jeugdzorg nodig is. Hoe zorgen we
ervoor dat we zowel autochtone als
allochtone ouders en jongeren blijven
bereiken?

Na deze verhelderende uitwisselingen, kwamen we al direct tot twee
acties om de aandachtspunten handen en voeten te geven. De eerste
actie betreft het preventieplan waar
de ChristenUnie in een motie om
heeft gevraagd, waar het Centrum
voor Jeugd en Gezin momenteel aan
werkt. Wij willen daar meer aandacht
voor stabiele gezinnen inbrengen,
door aandacht te geven aan momenten die voor ouders veel impact hebben. Bijvoorbeeld de geboorte van
een eerste kind; een grote gebeurtenis die consequenties heeft voor de
relatie tussen de vader en moeder.
Daarnaast doet Deventer mee aan
een pilot om beter te anticiperen op
scheidingen en vechtscheidingen
zoveel mogelijk te voorkomen. Onze
inzet is om ook bij huwelijksproblemen aandacht te hebben voor therapie voor ouders en niet alleen voor
de kinderen. Zo hopen we samen te
werken aan sterke gezinnen waar
kinderen veilig kunnen opgroeien.

WAAR WAS DE FRACTIE
NOG MEER MEE BEZIG?
	 Afvaltarieven: voorkom

teleurstelling
	De gemeenteraad wil Deventer bewoners
belonen voor de goede afvalscheiding en
komend jaar een korting berekenen op

WAARDEVOLLE INPUT: MEER BREDE FRACTIEVERGADERINGEN
We hebben tijdens de brede fractievergaderingen veel waardevolle input
mogen ontvangen, waarvoor veel
dank! Bovendien zet het ons als ChristenUnie-fractie nog meer op scherp om
dichtbij onze kern te blijven en onze
besluiten altijd goed te onderbouwen.

de vaste afvalkosten. Een mooi gebaar,

Ook dit jaar organiseren we brede
fractievergaderingen over actuele
onderwerpen. De eerste is op donderdag 17 maart 2016. We nodigen
u ook dan graag uit om deel te
nemen en houden u via de website
en nieuwsbrief op de hoogte over de
onderwerpen.

maar wel één die zal uitlopen op een teleurstelling. De hoge vaste kosten blijven,
en de korting gaat waarschijnlijk leiden
tot een tekort eind 2016. En dus zullen
de tarieven in 2017 fors omhoog moeten.
Daarom pleitte ChristenUnie Deventer er-

BEGROTING 2016:
TWEE MOTIES AANGENOMEN,
MAAR VERDER WEINIG TE KIEZEN

voor om naar structurele kostenverlaging

De gemeenteraad had weinig te kiezen bij de behandeling van de

te kijken in plaats van een bonus weg te

begroting afgelopen november. Hoewel er een solide begroting werd

geven waar geen geld voor is.

gepresenteerd, misten we als ChristenUnie overtuiging en innovatie.
Bovendien zou het zo moeten zijn dat de cijfers in dienst staan van
de mensen en niet andersom. Daarom dienden we twee voorstellen in

	Op werkbezoek naar Duits

tijdens de bespreking, en met succes.

energieneutraal dorp
	Een goed voorbeeld dat energieneutraal

1. Financiering jeugdpreventie mag

wonen wel degelijk mogelijk is, vind je in

niet leiden onder jeugdzorg

Saerbeck. Dit Duitse dorp (7.000 inwo-

Iedereen wil natuurlijk liever problemen voorkomen dan verhelpen.
Toch werd in de begroting zo sterk de
nadruk gelegd op jeugdzorg, dat het
ten koste gaat van jeugdpreventie.
Het is absoluut van groot belang om
onze kinderen en jongeren altijd goede
zorg te bieden, maar daar mag jeugdpreventiebeleid nooit onder leiden.
Daarom dienden we een motie in voor
meer aandacht voor jeugdpreventie,
die werd aangenomen.

ners) is volledig energieneutraal. Arie de
Niet was als lid van de raadscommissie
duurzaamheid met onder andere bouwbedrijven en natuur- en milieuclubs op
werkbezoek in Saerbeck. Het succes blijkt
van onderaf te komen. Inwoners hebben
zich zelf ingezet voor het investeren in
het opwekken van hernieuwbare energie:
wind, zonnepanelen, biomassa en een
centraal warmtenetwerk in het dorp.

2. Behoud de combinatiefunctionarissen op Sport en Cultuur

De combinatiefunctionarissen van de
scholen, Raster Welzijn, het Sportbedrijf en de Leeuwenkuil vormen een
zeer waardevolle brug tussen onderwijs, sport en cultuur. Toch wordt
hierop bezuinigd. Een jaar geleden al
vroegen we het college van burge-

meester en wethouders op zoek te
gaan naar financiering om de functionarissen te behouden. Toen is het
voorstel aangenomen dat wanneer
de betrokken partijen 50% van de
financiering op tafel zouden leggen,
de gemeente de andere helft voor
z’n rekening zou nemen. Dat is de
betrokken partijen gelukt, dus is met
een amendement in de begroting de
andere 50% vrijgemaakt.

WAAR WAS DE FRACTIE
NOG MEER MEE BEZIG?
	Statenfractie Gelderland te gast

bij Technicampus
	In november bracht de Statenfractie van

TOCH GAS NAAR NIEUWBOUWWIJK
STEENBRUGGE
Zeer teleurstellend, dat was de uitkomst van het debat over de
nieuwbouwwijk Steenbrugge. Volledig energieneutraal en gasloos

de ChristenUnie in Gelderland een werk-

zou de wijk worden. Maar woningbouwcorporatie Ieder1 gaf op het

bezoek aan de Stedendriehoek. Ze waren

laatste moment aan deze ambitie niet waar te kunnen maken. En de

onder andere te gast bij de Technicam-

gemeenteraad is gezwicht voor de druk van de corporatie.

pus in Deventer. De provincie Gelderland
investeert veel in de CleanTech-regio en
daar profiteren wij als gemeente volop
van. Goed dus om de banden met de
Gelderse fractie aan te halen en het belang van de Stedendriehoek te onderstrepen.

	Kritisch op ICT-projecten
gemeente
	Na lang duwen en trekken heeft de gemeenteraad eindelijk een debat gevoerd
over de beheersing van ICT-projecten
binnen de gemeente. De aanleiding was

Ieder1 vroeg om openbreken

het feit dat smartphones ongebruikt in de

contracten

kast lagen. Maar er bleek meer aan de

Ruim 400 woningen zouden er volledig
energieneutraal worden gebouwd in de
wijk Steenbrugge: 200 koop-, 70 vrije
sector huur- en 130 sociale huurwoningen. Een wijk zonder gasleidingen,
op de daken zonnepanelen en voorzien
van een eigen energieopslag. Een fantastische innovatie: alle energie die je
huis gebruikt wek je zelf op. Alles was
rond en stond klaar om met de bouw
te starten tot afgelopen december.
Ieder1 gaf aan de extra kosten voor de
sociale huurwoningen niet te kunnen
opbrengen, aangezien de taken van
woningbouwcorporaties zijn beperkt dit
jaar. Iedere sociale huurwoning moet
daarom toch van een gasaansluiting en
cv worden voorzien, aldus de corporatie. In de zomer wordt dan nog wel
zonne-energie opgewekt, maar in de
winter vallen de huizen dan terug op

hand. Door onze kritische houding is het
risicomanagement en de aansturing van
ICT-projecten verbeterd. Onaangename
verrassingen rond ICT blijven ons in de
toekomst hopelijk bespaard.

fossiele energie. De gemeenteraad
zwichtte voor het betoog van Ieder1
en honoreerde het verzoek om het
contract open te breken.
Kans is niet aangegrepen,
wat zijn de gevolgen?

We vinden het ontzettend jammer
dat deze unieke kans niet is aangegrepen. Juist nu konden we een stap
verder gaan, zo aan de start van
de bouw van een wijk. We hadden
ook de steun van een meerderheid
raadsleden verwacht, maar helaas.
19 stemden voor honorering van het
verzoek van Ieder1 en 18 tegen. Nu
is de kans groot dat ook de andere
partijen binnen het project gebruik
willen maken van de gasleiding die
toch wordt aangelegd. En dat we
daarmee ook onze gezamenlijke
duurzaamheidambitie niet halen.

WAAR WAS DE FRACTIE
NOG MEER MEE BEZIG?

BETROKKENHEID ROND OPVANG
VLUCHTELINGEN LAAN VAN BORGELE

	Werkbezoek AZC Schalkhaar
	Henrike Nijman heeft een werkbezoek
gebracht aan het AZC Schalkhaar en
was aanwezig bij de inloopavond voor
bewoners over de noodopvang voor
vluchtelingen. In beide bijeenkomsten
is duidelijk dat mensen zorgen hebben
over welke gevolgen de opvang heeft
voor hun woonomgeving. Tegelijk wordt
er constructief meegedacht om vluchtelingen een goede plek in Deventer te
bieden.

	

Het college stelt het voormalige pand van Auping aan de Laan van
Borgele beschikbaar voor langdurige noodopvang van 250 vluchtelingen.
Het college toont hiermee daadkracht, het besluit is zorgvuldig genomen
en goed voorbereid in samenspraak met bewoners. Bovendien zien we
veel betrokkenheid in Deventer rond de opvang van vluchtelingen.

Meerdere Deventenaren meldden
zich aan voor de bewonerscommissie, iedere vluchteling ontvangt
een welkomstkaartje bij aankomst,
door tienergroepen uit de kerk werd
al een sportmiddag georganiseerd
voor alleenstaande minderjarige
asielzoekers en het project ‘meat
en eat’ heeft in november succesvol
gedraaid. Mooi om te zien hoeveel

betrokkenheid er is bij de vluchtelingen die nu worden opgevangen
in Deventer. Gezien het grote aantal
vluchtelingen dat asiel aanvraagt in
Nederland, verwachten we dat dit
niet de laatste plek is waar vluchtelingen worden opgevangen in Deventer. Al deze acties en inzet geven
hoop dat we dit samen goed kunnen
organiseren.

LEES HIEROVER VERDER OP DE WEBSITE VAN CHRISTENUNIE DEVENTER.

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
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