Jaarverslag 2015
ChristenUnie Nijkerk
2015 is een bewogen jaar voor de ChristenUnie Kiesvereniging Nijkerk geweest. Vlak voor het zomerreces kwam na discussie
rond de zondagsopenstelling van winkels een eind aan de coalitie van CDA, CU-SGP en VVD. De CU-SGP en CDA zijn uit het
college van B&W gestapt en vormen nu de oppositie in de gemeenteraad. Los van de ontwikkelingen in de politieke arena
is het bestuurswerk in 2015 gewoon doorgegaan. Door middel van dit jaarverslag blikken we terug op 2015.

Terugblik op val coalitie
Na een discussie rond de zondagsopenstelling van winkels die in het najaar van 2014 nadrukkelijk op gang is gekomen is op
29 juni 2015 door de VVD en oppositiepartijen De Lokale Partij en Pro21 een motie ingediend voor de aanpassing van de
plaatselijke winkeltijdenverordening zodat ondernemers de vrijheid krijgen „zelf te besluiten op welke dagen zij hun winkel
wel of niet wensen te openen”. Voordat deze motie in stemming werd genomen hebben de wethouders van CU-SGP en
CDA te kennen gegeven dat zij deze motie niet zullen uitvoeren. Vervolgens
is de motie in stemming gebracht en met een minimum van 14 tegen 13
stemmen aangenomen. Omdat de motie haaks stond op de afspraken die
tussen de drie coalitiepartijen zijn gemaakt in 2014 heeft fractievoorzitter
Hans Boer wethouder Geert Horst teruggetrokken. Een belangrijk argument
hiervoor is dat het ondersteunen en instemming brengen van de motie het
onderlinge vertrouwen tussen CU-SGP en VVD teveel heeft beschadigd om
de samenwerking voort te kunnen zetten.
Na de val van de coalitie is onder aanvoering van ds. Riemens een
burgerinitiatief gestart om een referendum over de zondagsopenstelling van winkels te organiseren. Ondanks dat er
voldoende handtekeningen werden verzameld is het voorstel om een referendum te organiseren opnieuw met een
minimum van 14 tegen 13 stemmen afgewezen. Op zondag 8 november was de eerste koopzondag in Nijkerk en
Hoevelaken.
Sinds de val van de coalitie neemt de CU-SGP-fractie als oppositiepartij deel aan de gemeenteraad. Na jarenlang
coalitiepartij te zijn geweest is dit een nieuwe rol. Uit de jaargesprekken die het bestuur eind 2015 met de raadsleden heeft
gevoerd blijkt dat de fractie de eerste leerervaringen heeft opgedaan in het voeren van een constructieve oppositiepolitiek.
Het bestuur heeft bij monde van Bernhard Kok op een bijeenkomst van de fractie afscheid van wethouder Geert Horst
genomen. Op de algemene ledenvergadering van D.V. 10 oktober 2016 zal Geert Horst aanwezig zijn om afscheid te nemen
van de kiesvereniging Nijkerk.

Ledenvergaderingen
Er zijn in 2015 twee ledenvergaderingen gehouden. De ledenvergadering in het voorjaar is
gehouden bij de Voedselbank in Nijkerk. Op deze vergadering werd afscheid genomen van
bestuurslid Gerdiene Drost. Na het formele deel van de vergadering waarin de jaarstukken zijn
goedgekeurd en lokale politieke ontwikkelingen zijn besproken vertelt onze gastheer Jan Brons
over het werk wat de voedselbank in Nijkerk verricht. Het verhaal van Jan is doorspekt met een
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inspirerend persoonlijk getuigenis van hoe God voorziet in Nijkerk. Er is altijd genoeg voedsel. De Voedselbank bedient in
Nijkerk 70 gezinnen en in Hoevelaken nog eens 12 gezinnen.
In de najaarsvergadering – die gehouden werd op de vertrouwde locatie bij CGK De Kandelaar – is teruggeblikt op de val
van de coalitie waardoor de CU-SGP niet langer deelneemt aan het college van B&W. Op uitnodiging van het bestuur heeft
fractievoorzitter Hans Boer (SGP) hier een uitgebreide toelichting op gegeven. Verder is in deze vergadering stil gestaan bij
de nieuwe rol die we als oppositiepartij hebben. Deze brengt een andere vorm van politiek bedrijven met zich mee, namelijk
minder zelf actief plannen maken en inbrengen, maar meer een kwestie van goed timen en anticiperen op het beleid van
de nieuwe coalitie.

Bestuurssamenstelling
In de voorjaarsvergadering is afscheid genomen van Gerdiene Drost. Gerdiene Drost heeft sinds 2011 vier jaar in het bestuur
gezeten en heeft zich met verve ingezet op met name het gebied van PR en communicatie. In het bijzonder rond de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft Gerdiene een belangrijke rol vervuld. Het
bestuur is Gerdiene dankbaar voor de rol die zij in het bestuur heeft mogen vervullen.
Het bestuur is er – ondanks verschillende pogingen niet in geslaagd – een nieuw
bestuurslid te vinden. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit
naar een vrouw. Het bestuur bestaat vooralsnog uit de heren Bernhard Kok
(voorzitter), Gerben van der Steege (secretaris), Johan Nijzink (penningmeester) en
Stephan de Bruin (algemeen bestuurslid).

Inzet studenten CHE
In overleg met het SGP-bestuur heeft het bestuur het plan gevat om de capaciteit op het gebied van PR uit te breiden door
hier een viertal studenten van de CHE op in te zetten. Zij hebben in het najaar van 2015 – in het kader van hun studie – aan
een opdracht gewerkt die er toe moet leiden dat in het voorjaar van 2016 een avond over de zorg zal worden georganiseerd.
Begin 2016 hebben de studenten hun onderzoeksrapport opgeleverd. Hoewel van tevoren met de studenten is
gecommuniceerd welk budget er voor het onderzoek en de organisatie van de avond beschikbaar is, zal er in het voorjaar
van 2016 geen avond over de zorg worden georganiseerd. Dit omdat de studenten een dusdanig uurtarief hanteren dat het
budget met het opleveren van het onderzoeksrapport op is. Bovendien heeft het SGP-bestuur aangegeven zij bij nader
inzien geen financiële bijdrage wenst te leveren aan de inzet van de studenten in het voortraject.

Tot slot
Als bestuur kijken we met dankbaarheid terug op 2015. 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, april 2016
Breng eens een bezoekje aan onze website of facebookpagina!
https://nijkerk.christenunie.nl/
https://www.facebook.com/ChristenUnieSGP.Nijkerk

2

