Jaarverslag 2016
ChristenUnie Nijkerk
Na de val van de coalitie medio 2015 is de CU-SGP al weer bijna twee jaar een oppositiepartij. Vergeleken met 2015 is 2016
een relatief rustig politiek jaar. In dit jaarverslag blikt het bestuur terug op activiteiten en onderwerpen die in 2016 aan bod
zijn geweest.

Kiesvereniging wordt afdeling
In het kader van de vernieuwing van de partijstructuur zijn lokale kiesverenigingen van de CU in 2016 allen opgeheven en
omgezet naar een afdeling. Doel hiervan is om meer democratie en meer dialoog in de partij te krijgen. In de oude situatie
zijn leden lid van een lokale kiesvereniging (KV). De KV vertegenwoordigt haar leden op het partijcongres. De KV heeft
stemrecht op een partijcongres en individuele leden hebben dit
niet. Wanneer individuele leden iets op een landelijke vergadering
op de agenda willen krijgen, liep dit via de lokale KV. In de nieuwe
situatie zijn leden lid van de landelijke partij. Leden hebben
daarmee stemrecht op een landelijk congres gekregen. Maar ook
lokale afdelingen behouden stemrecht op het partijcongres. Lokale
afdelingen hebben een verzwaarde stem.

Commissie partijkoers
Het bestuur is het najaar van 2016 gestart met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In
overleg met de CU-raadsleden heeft het bestuur besloten om een strategische commissie in te stellen die het bestuur van
advies zal voorzien rond een aantal fundamentele vraagstukken (zoals profiel fractie/ positie in de raad/ christelijke
politiek in een veranderende samenleving/ samenwerking met SGP/ lessen trekken uit recente politieke ontwikkelingen).
In de commissie zijn de diverse geledingen (bestuur, fractie, leden) vertegenwoordigd. De commissie adviseert het
bestuur in het voorjaar van 2017.

Ledenvergaderingen
Er zijn in 2016 twee ledenvergaderingen gehouden. Beide ledenvergaderingen
zijn gehouden bij CGK De Kandelaar. Op de ledenvergadering in het voorjaar is
de omzetting van kiesvereniging naar afdeling aan de orde gesteld. De leden
hebben deze wijziging goedgekeurd. Verder zijn op de voorjaarsvergadering
de financiële jaarstukken toegelicht en goedgekeurd. Tenslotte heeft
bestuurslid Stephan de Bruin – die sinds maart 2015 de CU in het Waterschap
Vallei en Veluwe vertegenwoordigd – een inleiding verzorgd over het werk
van het Waterschap. Een belangrijk project van het Waterschap in onze regio
betreft de dijkverbetering van de Eem en bij de randmeren.
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In de najaarsvergadering is het initiatief van het bestuur om een commissie partijkoers in te stellen gepresenteerd. Vanuit

de leden wordt aangegeven dat ze dit als een ‘goed voorstel’, een ‘logische stap’ en het ‘verstandig’ vinden dat het
bestuur zich hierop bezint en ‘nu de balans opmaakt’, ‘voordat de carrousel van de campagne gaat draaien’.

Lokale politiek
De CU-SGP-fractie ervaart dat het als oppositie weliswaar harder werken is
geblazen, maar dat het wel bevredigend is gezien de vrijere rol, de vele kansen,
mogelijkheden en de behaalde resultaten. Wel blijkt het lastig te zijn om de
media te halen. Binnen het sociaal domein zijn met succes een aantal moties
ingediend (o.a. bereik bijdrage Huishoudelijke Hulp, status Kindpakket,
onderzoek doelgroep dagbesteding, participatiewet / omarmen beleid op
inclusieve samenleving).
Om burgers meer inspraak te geven is het initiatief ‘Samen aan zet’ in het leven
geroepen. Het voorbereidende werk hiervoor is verricht. Er wordt gewerkt in 5
clusters waarin diverse organisaties en personen uit de Nijkerkse maatschappij
participeren. In mei 2016 is ‘Samen aan zet’ van start gegaan. Via de clusters
worden ideeën uit de samenleving verzameld en omgezet in voorstellen voor
(nieuw) beleid voor de komende jaren. Het is van groot belang dat de CUachterban (inclusief de kerken) goed vertegenwoordigd zijn in de dialooggroep
‘Sociale Domein’.
Er zijn in Nijkerk 75 statushouders gehuisvest. De beschikbaar gestelde locaties zijn passend. De gemeente Nijkerk heeft dit
zorgvuldig georganiseerd. De statushouders zijn gevestigd in huize St. Jozef en in een aantal woningen van de WSN.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit de heren Bernhard Kok (voorzitter), Gerben van der Steege (secretaris), Johan Nijzink
(penningmeester) en Stephan de Bruin (algemeen bestuurslid). Vanwege verhuizing naar Emst zal Stephan de Bruin het
bestuur medio 2017 verlaten. Elze-Marie van Lingen-Hensen treedt toe tot het bestuur. Daarmee is het bestuur nog niet op
volle sterkte. O.a. om de PR-commissie goed en permanent te bemensen is uitbreiding noodzakelijk.

Tot slot
Als bestuur kijken we met dankbaarheid terug op 2016. We ervaren de zegen van onze God in de wijze waarop de fractie
en het bestuur functioneert. Wij danken God voor de kracht en de gezondheid die we ontvingen om ons werk als bestuur
te doen en we wensen onze (steun)fractieleden veel wijsheid en Gods zegen toe bij hun werk voor de gemeente Nijkerk.
Nijkerk, mei 2017
Breng eens een bezoekje aan onze website of facebookpagina!
https://nijkerk.christenunie.nl/
https://www.facebook.com/ChristenUnieSGP.Nijkerk
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