
Gods Zegen voor het nieuwe jaar ge-

wenst. U zult het al vele keren gehoord 

hebben. Ik wil het u en de Christen-

Unie-fractie ook toewensen. Met de 

Psalmen weten wij: “Wanneer de Heer het 

huis niet bouwt, is al het metselwerk ten 

spijt.” We hebben veel om met dank-

baarheid op terug te kijken. Zegen op de 

verkiezingen en met 2 zetels in de raad, 

zegen op ons werk wanneer ideeën van 

de ChristenUnie in de plannen terugko-

men. En we willen nog verder vooruit in 

2015. Verder bouwen aan de verande-

ringen in de zorg en Jeugdwet, aan een 

sterk diaconaal netwerk voor Deventer, 

aan kansen voor jongeren die in onderwijs 

en op de arbeidsmarkt hun plek zoeken 

en verder bouwen aan een mooi Deventer 

waar het voor iedereen goed wonen is. 

Deze focus op Deventer klinkt misschien 

klein, zo midden in een wereld die in 

brand lijkt te staan. Na de aanslag in 

Parijs en de maatschappelijke onrust die 

daarop is ontstaan, ben ik me meer dan 

ooit bewust van wat het betekent om in 

vrijheid te mogen leven en werken en ook 

in vrijheid Christen te mogen zijn. Laten 

we dat elke dag met ons meenemen op 

de plek waar we ons werk doen. 
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KEURMERK VAN DE BAAN, MAAR GEEN 
EXTRA INZET VERBORGEN PROSTITUTIE 

KEURMERK PROSTITUTIEBEDRIJVEN
Niet de gemeente, maar de branche 
zelf is verantwoordelijk voor een even-
tueel keurmerk in de prostitutie. Er 
speelt zoveel ellende achter de ramen 
en bij de gemeente schort het aan 
kennis. Om die twee redenen moet 
je als gemeente de schijn niet willen 
wekken dat je zicht hebt op de veilig-
heid van prostituees. De ChristenUnie 
is dankbaar dat het amendement 
tegen dit voorstel op brede steun kon 
rekenen van de raad. 

MEER ZICHT OP VERBORGEN 
PROSTITUTIE
Steeds meer prostitutie wordt illegaal 
aangeboden, vanuit huis, een hotel 
of online. Er is onvoldoende zicht op 
de aantallen en de misstanden in de 
gemeente Deventer. Met meer inzicht 
kunnen we vrouwen in nood eerder en 
beter helpen.  
Daarom pleitten we voor een extra 
accent voor dit doel in de Visie Veilig-
heid 2015-2018, wederom samen Eva 
Sipman van D66. 

Het college wilde een keurmerk uitgeven voor prostitutiebedrijven. Een 
onmogelijke opgave, die bovendien niet door de gemeente moet worden 
uitgevoerd. Het amendement dat we samen met D66 indienden, kreeg 
brede steun en het keurmerk is van de baan. Ons tweede amendement, 
voor extra aandacht voor illegale prostitutie in bijvoorbeeld hotels, thuis 
en online, kreeg deze steun helaas niet.



BEZUINIGING EXTRA ONDERWIJSTAKEN: 
UNANIEME STEUN VOOR MOTIE 

NIET-WETTELIJKE TAKEN
De financiering voor niet-wettelijke 
taken wordt stopgezet, zo lazen we 
plots in de begroting van het college. 
Daarmee zou het geld verdwijnen 
voor extra ondersteuning van leerlin-
gen die bijvoorbeeld weinig weerbaar 
zijn en voor kinderen die geen kans 
hebben om te sporten of in aanra-
king te komen met kunst en cultuur. 
En dat terwijl in Deventer al jaren 
goed wordt gewerkt aan deze the-
ma’s. Zo biedt Sine Limite succesvolle 
onderwijsondersteuning en weer-
baarheidtrainingen. En de combina-
tiefunctionarissen van de scholen, 
het Sportbedrijf en de Leeuwenkuil 
vormen een enorm waardevolle brug 
tussen onderwijs, sport en cultuur.
Wat gaat er precies verloren met 
deze bezuinigingslag? Wat zijn al-

ternatieven voor financiering als het 
geld niet uit de onderwijsbegroting 
kan komen? Deze activiteiten zijn 
te belangrijk voor de toekomst van 
onze jeugd om zomaar over boord 
te gooien. Dit besluit werd dan ook 
te gemakkelijk genomen en de raad 
werd hier onvoldoende bij betrokken. 

TAAK WETHOUDER
Allereerst moeten de antwoorden op 
deze vragen goed in kaart worden 
gebracht. De organisaties willen en 
hebben daar zelfs al ideeën over, 
maar ook de wethouder zal hierin 
verantwoordelijkheid moeten nemen. 
We zijn blij dat onze motie samen 
met de VVD volledige steun heeft ge-
kregen van de raad en deze stappen 
nu eerst worden gezet voordat er 
een besluit wordt genomen. 

  Steunpunt Zorg: graag input 
De inrichting en financiering van de 

langdurige zorg en jeugdzorg zijn enorm 

veranderd op 1 januari 2015. Wat merkt 

u van de veranderingen? Wat gaat er 

goed en wat niet? De ChristenUnie heeft 

het landelijke meldpunt Steunpunt Zorg 

ingericht waarop iedereen ervaringen kan 

melden. Meldingen over Deventer zorg 

worden direct naar ons doorgestuurd. Met 

uw input zijn we nog beter geïnformeerd 

over de consequenties van de veranderin-

gen en kunnen we, wanneer nodig, aan 

de bel trekken bij het college. 

U VINDT HET STEUNPUNT ZORG VAN DE 

CHRISTENUNIE OP WWW.CHRISTENUNIE.NL/

NL/STEUNPUNT-ZORG. 

  Huishoudelijke hulp Carinova 
toch behouden 
In onze vorige nieuwsbrief las u over de 

voorgenomen stop van huishoudelijke 

hulp door zorgorganisatie Carinova. We 

riepen de wethouder op in gesprek te 

gaan met het bestuur. Dat heeft ertoe 

geleid dat het aanbod huishoudelijk hulp 

toch overeind is gebleven. Dat is erg 

goed nieuws voor de duizenden Deven-

ter cliënten en de vele medewerkers van 

Carinova. 

  Lessen politiek aan vmbo 3 
Wat is er mis met een joint? Waarom 

schaffen we de kinderbijslag niet af? 

Arie de Niet gaf les over politiek aan de 

vmbo-3-klassen van het Etty Hillesum 

Lyceum (Het Slatink) in december. Het 

was een hele uitdaging, maar ook een 

ontzettend leuke ervaring. Samen met 

de leerlingen maakte Arie een mindmap 

waarin de kennis van leerlingen en die 

van hem samen werden gebracht. De 

leerlingen hebben veel bijgeleerd over po-

litiek en waren ook erg nieuwsgierig naar 

de regels rondom vuurwerk afsteken, zo 

vlak voor de jaarwisseling. 

WAAR WAS DE 
FRACTIE NOG MEER 
MEE BEZIG?

Er zouden onvoldoende mogelijkheden 
zijn om de problemen aan te pakken 
die dan hoogstwaarschijnlijk wor-
den geconstateerd, zo reageerde de 
gemeenteraad. Dat gaat ons aan het 
hart, omdat we er juist ook voor deze 
vrouwen willen zijn. Zij mogen niet in 
de kou blijven staan. Er zijn bovendien 
wel degelijk middelen beschikbaar 
om deze vrouwen te helpen. Gelukkig 
hebben de GGD en maatschappelijk 
dienstverlener De Kern wel extra geld 
gekregen om deze vrouwen op te 
sporen, hulp te bieden en begelei-
den om uit de prostitutie te stappen. 

Verborgen prostitutie heeft de komen-
de jaren dus aandacht, maar zonder 
het extra accent dat wij er graag aan 
wilden geven.

SAMEN MET D66
Deze twee amendementen hebben we 
samen met D66 ingediend. Dat klinkt 
misschien merkwaardig, zeker als het 
gaat om dit thema, maar we kunnen 
elkaar hierin juist goed vinden. Allebei 
zijn we sterk betrokken bij het lot van 
deze vrouwen en hebben we oog voor 
de misstanden in deze schimmige 
wereld.

Door de forse bezuinigingen op het 
onderwijs dreigt de waardevolle 
ondersteuning aan zwakke leerlin-
gen te verdwijnen, net als de sterke 
verbinding tussen onderwijs, cul-
tuur en sport. Dat kan niet zomaar 
en zeker niet in het voorgestelde 
tempo, vindt de ChristenUnie. De 
motie die we hierover indienden is 
unaniem aangenomen. 

http://www.christenunie.nl/nl/steunpunt-zorg
http://www.christenunie.nl/nl/steunpunt-zorg
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  Bezuinigingen op  
speeltuinverenigingen 
70 procent maar liefst wordt er op korte 

termijn bezuinigd op speeltuinvereni-

gingen en buurthuizen in Deventer. Het 

komend half jaar wordt over de bezuini-

gingsaanpak besloten. Ter voorbereiding 

daarop kwamen de verschillende speel-

tuinverenigingen bijeen om te praten over 

hun toegevoegde waarde. Arie de Niet 

was hierbij aanwezig, om meer zicht te 

krijgen op de Deventer speelverenigingen 

en de activiteiten. Het was een boeiende 

bijeenkomst en inspirerend om te zien 

hoe de verschillende verenigingen van 

elkaar kunnen en willen leren. Bent u ook 

bij een speeltuinvereniging betrokken? 

Graag komen we met u in contact. 

WAAR WAS DE 
FRACTIE NOG MEER 
MEE BEZIG?

DENKT U 
GRAAG MEE?
Als fractie van drie werken we er 
hard aan de visie en standpunten van 
de ChristenUnie een stem te geven in 
de gemeente Deventer, maar hulp en 
aanvullingen zijn van harte welkom. 

  Heeft u suggesties  
voor onze fractie? 
  Denkt u graag eenmalig  
of structureel mee? 

Uw ideeën en/of ondersteuning is 
van harte welkom. Laat uw idee of 
opmerking weten via  
H.G.NIJMAN@DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL.

In 2030 moet Deventer energie-
neutraal zijn. Dat is de ambitie 
van zowel het college als de ge-
meenteraad. Een monitoringsrap-
port over dit project toonde dat er 
nog flinke stappen gezet moeten 
worden om dit doel te halen. De 
raad heeft hierin een deel van de 
regie op zich genomen door het in 
de strategische raadsagenda op 
te nemen. Arie de Niet neemt deel 
aan de commissie die dit onder-
werp uitwerkt. Begin januari is 
vol energie een volgende stap ge-
maakt in dit belangrijke project.

WINDMOLENS, 
ZONNEPANELEN EN  
MEER SUCCESVOLLE 
ACTIVITEITEN
Het is ontzettend belangrijk dat 
we zorgvuldig met onze omgeving 
omgaan. Daarom ondersteunt de 
ChristenUnie de ambitie voor een 
energieneutrale gemeente van harte. 
In de afgelopen jaren zijn al grote 
stappen gezet met bijvoorbeeld de 
blok voor blok-regeling voor ener-
giezuinige woningen, de aanleg van 

windmolens en de zonnepanelen op 
het dak van de Scheg. 

EXTRA INZET OM  
DOELSTELLINGEN TE BEHALEN
Het idee voor een zonnepark heeft 
het helaas niet gehaald. Het opstel-
len van de daarop volgende zon-
nevisie is ook mislukt. Wat zouden 
we wel kunnen doen om duurzame 
energie op te wekken in de stad? 
Welke stappen moeten nog meer 
gezet worden om de doelstelling 
voor 2030 te halen? Hoe kan de 
samenwerking met bedrijven en 
maatschappelijke organisaties nog 
verder wordt verstevigd? En hoe 
gebruiken we kennis en betrokken-
heid van bewoners? Bij deze vra-
gen heeft Arie de Niet samen met 
Harold Rietman (D66), Tjeerd van 
der Meulen (GroenLinks) en Pieter 
Hollemans (CDA) begin januari uit-
gebreid stilgestaan. En dan vooral bij 
de vraag hoe de gemeenteraad het 
onderwerp de komende maanden 
gaat behandelen.
MEER OVER DIT PROJECT KUNT U LEZEN OP 

DEVENTER.CHRISTENUNIE.NL.  

VOL ENERGIE AAN DE SLAG VOOR 
DUURZAAM DEVENTER
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