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2020: een jaar anders dan andere jaren
De wereldwijde uitbraak van het Coronavirus heeft ook de gemeente Nijkerk niet
ongemoeid gelaten. Het heeft ook de politiek beïnvloed: veel beleidsvoornemens konden
niet uitgevoerd worden of moesten anders georganiseerd worden. Zo ook binnen PRO21:
de beide Algemene Leden Vergaderingen (ALV) werden online georganiseerd. Bestuur,
fractie en ook raadsvergaderingen vonden plaats op afstand van elkaar, ieder vanuit huis
en online. Iedereen heeft aan den lijve ondervonden dat het coronavirus én de
beleidsmaatregelen vanuit de overheid grote impact hebben op ons allen en iedereen
individueel. We sluiten 2020 af in de wetenschap dat er veel gaat veranderen. Het biedt
ook kansen en we voelen ons als PRO21 mede verantwoordelijk om daar in de gemeente
Nijkerk mede vorm aan te geven.
Leden en bestuur
Het aantal leden van PRO21 is stabiel. Het aantal aanmeldingen en opzeggingen is
vergelijkbaar met voorgaande jaren.
In 2020 kende het bestuur een wisseling. Op 18 mei namen we afscheid van Audrey. We
bedankten haar (op afstand, maar wel met fysieke bloemen bij haar thuis) voor haar
bijdrage: solide, analytisch en gedegen met grote kennis en gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen en te ondernemen acties, die ons regelmatig goed van pas kwamen. Daarbij
gaf zij aan haar kennis en ervaring op incidentele basis (bv bij verkiezingen) te willen
blijven delen. Dat komt zeker van pas. Audrey droeg haar stokje als bestuurslid over aan
Laura de Gans (lid van D66). Zij werd conform voordracht benoemd door de ALV en ze
maakte zich als enthousiaste “nieuweling” al snel verdienstelijk in de redactieraad en in
de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Het directe contact tussen fractie en bestuur is in 2020 gecontinueerd zoals voorgaande
jaren: door aanwezigheid van de voorzitter als (steun)fractielid in de fractievergaderingen.
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Daar waar het nodig was heeft de fractievoorzitter de bestuursvergadering bezocht of
direct contact gehad met de voorzitter. Ook heeft de bestuursvoorzitter op incidentele
basis contact gehad met Nadya, de PRO21-wethouder in het college. Er hebben zich geen
bijzondere situaties voorgedaan waarop het bestuur in actie moest komen.
(steun)Fractie en bestuur hebben regelmatig een nieuwsbrief voor alle leden verzorgd.
Ledenvergaderingen
In 2020 zijn we als PRO21 twee keer bijeen gekomen in een ALV: op 18 mei en 28
september.
De ALV van 18 mei 2020 stond in het teken van goedkeuring financiën 2019 en begroting
2020 en het aantreden van Laura als bestuurslid. In de ALV 28 september werd het
formele startschot gegeven van de voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022
(GR2022) door het benoemen van de kandidatencommissie. Daarnaast werden nieuwe
kascommissieleden benoemd en werd aandacht geschonken aan de vernieuwde website
van PRO21.
Fractie
Ook de fractie kende aan het einde van het jaar een andere samenstelling, dan waarmee
gestart werd in 2018. Wim zag zich helaas genoodzaakt om te stoppen en Antoinette
moest, vanwege verhuizing buiten de gemeente, haar raadslidmaatschap beëindigen.
Gelukkig waren er ervaren vervangers (op volgorde van de kieslijst): Bart in september en
René in oktober. Beiden geen onbekenden in de (Nijkerkse) politiek. Ze waren al eerder
gemeenteraadslid, Bart zelfs al meerdere keren. Daardoor bleef met Irene (als voorzitter),
Linda en Janneke de continuïteit in de fractie gehandhaafd.
Met het toetreden van René tot de raad ontstond er op dat moment een dubbelfunctie bij
hem: René was vanaf toen zowel voorzitter van het bestuur als raadslid van PRO21. Een
situatie die weliswaar statutair mogelijk is, maar niet wenselijk. Formele oproepen en
informele benadering hebben niet geleid tot de kandidatuur van een nieuwe voorzitter.
Daarmee blijft de huidige én ongewenste dubbelrol voorlopig van kracht. René legt zijn
prioriteit bij het raadslidmaatschap.
Algemeen Politiek Beleid
PRO21 was en bleef met Nadya als wethouder, deelnemer aan de coalitie met CU/SGP en
VVD in het Nijkerkse gemeentebestuur. De voorzitter ervan, burgemeester Gerard
Renkema, werd herbenoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar. Er hebben zich geen
bijzondere ontwikkelingen voorgedaan die het voortbestaan van de huidige coalitie
hebben bedreigd. Wel was een groot discussiepunt de bezuinigingsnoodzaak én het effect
ervan op het sociaal domein gezien de (grote) tekorten daarin, met name bij de jeugdzorg.
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Financiën
PRO21 heeft een beperkte inkomsten en uitgaven stroom. Deze zijn in evenwicht. De
inkomsten zijn relatief stabiel door een constant ledenaantal en afdrachten van PvdA,
GroenLinks en D66. De balans is beperkt van omvang, passend bij de doelstellingen en
omvang van PRO21.
Er worden jaarlijks reserveringen gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen, in lijn met
de gewenste reservering in 2022 voor de GR2022. Details zijn beschikbaar in de jaarlijkse
begrotings- en realisatiecijfers alsmede de balans. De kascontrolecommissie heeft de
financiën in orde bevonden. De ALV heeft het bestuur, met dankzegging aan de
penningmeester, décharge gegeven t.a.v. de financiële boekhouding 2019.
Website PRO21
De voorgenomen verbeteringen van de website zijn doorgevoerd. Daarmee wordt het
makkelijker om deze te beheren, de inhoud actueel te houden én is het makkelijker om de
nieuwsbrief voor de leden te maken. Naast de website hebben we ook een redactieraad.
Met beide kunnen we voldoende ervaring op doen om deze optimaal te benutten bij de
komende verkiezingen.

Met vriendelijke groet,
René Ruesen
Voorzitter PRO21
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