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Algemeen Politiek Beleid
Bestuur en fractie houden contact met elkaar door bij elkaars vergaderingen (regelmatig)
vertegenwoordigd te zijn. Aangezien René Ruesen zowel voorzitter als steunfractielid is, maakt het
contact houden gemakkelijker. Er hebben zich geen politieke omstandigheden voorgedaan, anders
dan de coalitievorming na de verkiezingen van 2018, dat bestuur en/of fractie actie naar elkaar
hebben genomen. In 2018 heeft het bestuur ALV georganiseerd op 13 juni, waarin zowel het jaar
2017 formeel is afgerond, alsmede uitleg is gegeven tav de coalitievorming met CU/SGP en VVD nav
de gemeenteraadsverkiezingen.

Financiën
PRO21 heeft een beperkte inkomsten en uitgaven stroom. Deze zijn in evenwicht. Er worden jaarlijks
reserveringen gemaakt voor de 4 jaarlijkse verkiezingen. De balans is beperkt van omvang, passend
bij de doelstellingen en omvang van PRO21. Zie voor details de jaarlijkse begrotings- en
realisatiecijfers alsmede de balans.
De afgelopen jaren heeft GroenLinks niet kunnen voldoen aan de afdrage aan PRO21. Na de formele
oprichting van GroenLinks Nijkerk zijn er vanuit landelijk GroenLinks financiële middelen ter
beschikking gekomen. Daarmee zijn de betalingsachterstanden van 2016,2017 en 2018 voldaan én
kan de afdracht in de komende jaren voldaan worden. De verwachting is dat GroenLinks ook jaarlijks
reserveert voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. D66 en PvdA doen dat al.

Van de voorzitter: Politiek beeld 2018
Dit is het eerste PRO21-jaarverslag sinds ik in 2018 ben aangetreden als voorzitter. Graag geef ik de
leden van PRO21 mijn lokaal politiek beeld van 2018. Het is geen totaal en uitputtend beeld, wel
geeft het een inkijk voor de relatieve buitenstanders.

Nijkerk is een financieel gezonde gemeente. Nijkerkers geven aan (in de reguliere metingen) dat ze in
het algemeen tevreden zijn over hun leefomgeving en over de gemeente . De verschillen tussen de
politieke partijen zijn relatief klein in Nijkerk. Nijkerk heeft een lage belastingdruk (in vergelijking met
andere gemeentes) en is daarmee een “goedkope” gemeente voor haar inwoners.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was bijna identiek aan de vorige:, het CDA
ging van 7 naar 8 raadszetels ten koste van De Lokale Partij die van 5 terug ging naar 4. PRO21 bleef
deel uitmaken van het college na de verkiezingen van 2018, nut in coalitie met CU/SGP en VVD, na
een opmerkelijke formatie waarin het CDA als grootste partij mét zetelwinst niet in de coalitie kwam.
In het college is Nadya Abouyaakoub-Akkouh de wethouder vanuit PRO21.
Na de verkiezingen hadden we wederom een fractie van 5, met daarin 3 nieuwe leden: Wim van
Veelen (oud wethouder), Linda de Wals en Janneke van Heugten. Antoinette de Bruin en Irene Moes
begonnen beiden aan hun tweede termijn als raadslid. Irene werd de fractievoorzitter. Een van de
eerste acties van de fractie was het onderling (her)schikken van beleidsterreinen én een heisessie ter
(diepere) kennismaking, speerpunten en werkverdeling/afspraken.
Hieronder een aantal voorbeelden om een indruk te krijgen van de politieke agenda van Nijkerk in
2018.
Als eerste 3 beleidsterreinen die veel aandacht kregen. Het domein Ruimtelijke Ordening vulde veel
ruimte op: zowel in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken met nieuwe initiatieven én vele
uitvoeringsprojecten. Het nieuwe Huis van de Stad was daarbinnen een politiek veel besproken
onderwerp. Daarnaast was er (traditioneel) veel aandacht voor het Sociaal Domein met als
opmerkelijke ontwikkeling de ontstane tekorten op de jeugdzorg. Dat speelt overigens in alle
Nederlandse gemeentes. Tot slot is het belang van duurzaamheid (CO2 reductie, circulaire economie,
klimaatadaptatie) ook definitief doorgedrongen tot alle politieke partijen in Nijkerk.
Meer in detail, als impressie (onvolledig) van de grote diversiteit in de onderwerpen die actueel
waren in de gemeente, zowel binnen als buiten het stadhuis en ook in de belangstelling buiten
Nijkerk: Jeugdzorg, motie Kinderpardon (Linda), samenwerking in regionaal verband (Wim),
beschikbaarheid en bereikbaarheid openbare toiletten in de gemeente (Janneke), glasvezel in
buitengebied, heel veel Ruimtelijke Ordening (Irene), Ondernemerswandeling (Antoinette, fractie in
contact met de ondernemers in de gemeente), nul-op-de-meter seniorenwoningen en Tiny Houses,
kwaliteit leerlingenvervoer, Samen aan Zet.

