
PRO21 Jaarverslag Bestuur 2021

Samenstelling bestuur in 2021

● René Ruesen voorzitter, tot 2 juni 2021
● Simone van der Marck voorzitter, vanaf 2 juni 2021
● Mariëlle Schipperen secretaris, tot 2 juni 2021
● Anneke van Mispelaar secretaris, vanaf 2 juni 2021
● Marco van Beek penningmeester, tot 10 februari 2021
● Nick van den Akker penningmeester, vanaf 10 februari 2021
● Eghard Kouwenhoven, lid
● Laura de Gans, lid

2021: In het teken van het coronavirus en voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen

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 2021 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

In 2021 kon PRO21 10 nieuwe leden verwelkomen. Dit mooie aantal is mede te

danken aan de communicatie en activiteiten in de aanloop naar de

gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal opzeggingen is  vergelijkbaar met

voorgaande jaren.

In 2021 kende het bestuur een wisseling. Op 2 juni namen we afscheid van René en

Mariëlle. We  bedankten hen (op afstand, maar wel met fysieke bloemen bij hen thuis)

voor hun  bijdrage.

Het directe contact tussen fractie en bestuur is in 2021 tot juni gecontinueerd zoals

voorgaande jaren: door aanwezigheid van de voorzitter als (steun)fractielid in de

fractievergaderingen. Na de zomervakantie schuift afwisselend een lid van het bestuur aan

bij de fractie. De fractievoorzitter en de voorzitter van het bestuur hadden regelmatig

contact met elkaar.  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.
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Ledenvergaderingen

In 2021 zijn we als PRO21 twee keer bijeengekomen in een ALV: op 2 juni  en 1

november 2021. Beide ledenvergaderingen waren digitaal.

De ALV van 2 juni 2021 stond in het teken van goedkeuring financiën 2020 en begroting

2021 en het aantreden van Anneke en Simone als bestuurslid. In de ALV 1 november

werd de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld en werden de

speerpunten voor het Verkiezingsprogramma besproken.

Fractie

De raadsfractie bestond in 2021 uit Irene (fractievoorzitter), Linda, Janneke, Bart en René.

Naast de reguliere politieke werkzaamheden heeft de fractie zich in 2021 ingezet om met

het oog op de verkiezingen van 2022 mensen te interesseren voor het raadslidmaatschap.

Bijvoorbeeld door hen deel te laten nemen aan fractievergaderingen.

Met het toetreden van René tot de raad in 2020 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. Met de

komst van de nieuwe voorzitter op 2 juni 2021 kon René zich volledig richten op het

raadslidmaatschap.

Algemeen Politiek Beleid

PRO21 was en bleef met Nadya als wethouder, deelnemer aan de coalitie met

ChristenUnie-SGP en  VVD in het Nijkerkse gemeentebestuur. Er hebben zich geen

bijzondere ontwikkelingen voorgedaan die het voortbestaan van de coalitie  hebben

bedreigd. Wel waren er discussies over het nieuwe gemeentehuis, het project Kerkplein,

de inzet van mosquito’s en het Hondenbeleid.

Financiën

PRO21 heeft een beperkte inkomsten en uitgavenstroom. 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 2021.

Voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van voorbereiding op de

gemeenteraadsverkiezingen, die op 16 maart 2022 worden gehouden.

Kandidatencommissie
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In de ALV op 1 november 2021 werd de kandidatenlijst vastgesteld en werd Irene Moes

gekozen als lijsttrekker. Om tot deze lijst te komen heeft de kandidatencommissie gebruik

gemaakt van diverse netwerken en sociale media om mensen uit te nodigen om te

solliciteren. Geïnteresseerden hebben een informatieavond kunnen bijwonen en/of de

gelegenheid gehad om deel te nemen aan de fractievergadering. Het doel hierbij was de

geïnteresseerde een realistisch beeld te geven van wat de verschillende rollen inhouden,

zoals raadslid of commissielid. Bovenstaande heeft, via een tal van gesprekken en conform

de opdracht van de ALV, geleid tot een een lijst van kandidaten die over diverse

kwaliteiten beschikken en potentieel gezamenlijk een team kunnen vormen. Zo is er

diversiteit in woonplaats, leeftijd en lidmaatschap, en ook in expertise en affiniteit voor

onderwerpen die voor PRO21 belangrijk zijn.

Programmacommissie

De programmacommissie is in het voorjaar van 2021 van start gegaan. Vanuit het

driemanschap (Nick, René, Anneke), zijn verschillende online bijeenkomsten

georganiseerd voor een bredere groep leden die wilde meedenken en -schrijven (in

mei, juni, juli, september, oktober, november). In juni 2021 zijn de uitgangspunten

besproken in de ALV. In oktober zijn een aantal kandidaat raadsleden aangesloten bij

de programmacommissie (Adinda, Tom, Shemara). Tijdens de ALV in november 2021

is het conceptprogramma besproken, zijn een aantal punten aangepast en is het

vastgesteld. Vervolgens is een korte versie gemaakt, en is de taal een leesbaarheid

gecontroleerd.

Campagnecommissie

Na het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is eind 2021

ook de campagnecommissie van start gegaan. Irene, Jikke, Rinus en Mathias hebben

samen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we begin 2022 direct van start konden met

de campagne. Na het opstellen van de planning zijn alle kandidaten op de foto geweest en

hebben we een start gemaakt met het maken van introductiefilmpjes. Zo stond al het

campagnemateriaal klaar om volop ingezet te worden tijdens de campagne in 2022.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van PRO21,

Simone van der Marck

Voorzitter PRO21
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