Nieuwsbrief 20 juni 2012
Algemene Ledenvergadering 22 mei jl.
Allereerst de mededeling dat Bart Verbeek
is afgetreden als voorzitter (volgens rooster
van aftreden). De drukte vanwege zijn eigen
bedrijf maakt het moeilijk om dit te
combineren met veel andere taken. Hij
blijft overigens commissielid voor Welzijn &
Veiligheid.
Bart wordt met fles wijn en boekenbon
bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid.

Rooster van aftreden:
2012 Bart Verbeek treedt af als voorzitter
(functie vacant).
2013 Gert Kok
2014 Toos Righarts (zal optreden als interim
voorzitter tot 2014 naast secretariaat)
2015 Gert van Rees
Kandidaat bestuurslid: Harriet Horlings :
leden ondersteunen unaniem haar
bestuurslidmaatschap.
Harriet zal Toos ondersteunen in haar taken.

Raadsfractie:
Jan geeft aan de hand van presentatie aan
wat de uitgangspunten van de raadsleden zijn
geweest. Overeenkomstig het
verkiezingsprogramma:
Sociaal en Solidair – discussies over de
WMO, Wet Werken naar Vermogen, Brede
School, Woningbouw, Sociaal gezicht
Nijkerk;
Milieubewust en duurzaam – terugdringen
CO2 uitstoot, voldoen aan milieueisen,
asbest-problematiek, Laakzoneproject,
verkeersplein Hoevelaken;
Transparant en betrokken –
burgerparticipatie in diverse projecten,
Laakzoneproject, regionalisatie’;
Kosten – Lasten burger – begrotingen,
bekostiging rijk, grondbeleid
Nadya: het woord in WMO beleid is
kanteling, de eigen kracht verder versterken,
meer vraaggericht (maar ook
bezuinigingsgericht). Plannen College zijn niet
specifiek genoeg.
WWNV: kans dat veel begeleide
werkplaatsen verloren gaan (500 plaatsen
Inclusief Groep). Geen initiatief van
gemeente hierin.
Brede School: Beatrixschool wil Brede school
worden, ook Oranje Nassau noemt zich al zo.
College wil tot op heden alleen planologische
medewerking verlenen. Voor ons belangrijk
item: de algemene toegankelijkheid.
Voorbereiding huishoudtoets voorlopig
stopgezet.
Voor het sociale gezicht hebben wij
voorgesteld om een extra fonds in te stellen,
apart van kredietcrisis fonds. College is daar
niet op ingegaan.

Eghard: woonvisie is er nog steeds niet.
Helaas is experiment met Huren op Maat
(Alliantie) voorlopig gestopt. Starterleningen
zijn weer toegekend.
CO2 doelstelling gemeente niet gehaald: aan
wensen kwam men sowieso niet toe, ook
achterstand op eisen.
Jan: Laakzoneproject: verbreding Laak aan
Nijkerkse kant. Veel vertraging door fouten
College in overleg met Amersfoort in het
verleden. Nu dient dit in aller belang goed
worden opgelost (aan Amersfoortse kant zijn
geen mogelijkheden).
Verkeersplein Hoevelaken: aangedrongen op
garanties leefbaarheid (geluids- en
fijnstofoverlast) zodat ook gemeente daar
geld voor beschikbaar stelt.
Wat betreft de betrokkenheid van burgers
bij projecten is participatieproces in gang
gezet en evaluatie hiervan vindt snel plaats.
Rob: beleid College: rechtmatigheid goed,
doelmatigheid gering. Grondbeleid problemen
door woningbouwcrisis (crisis nog niet
voorbij, wellicht wordt deze nog erger,
alhoewel problemen voor Nijkerk nog mee
schijnen te vallen). Vraagtekens - ook bij
Auditcommissie – of gemeente voldoende is
toegerust om grote problemen aan te pakken.
Bij de komende kadernota bespreking in juni
van groot belang voor juiste samenhang
(gestapelde bezuinigingen in beeld krijgen).







Verzamelen “deskundigenteam”achterwacht.
Inmiddels hebben zich tijdens de
vergadering de volgende leden
aangeboden:
Peter Mallant, Lenie v.d. Laan,
Rinnerd Plantinga, Esther
Hoogstraten, Cissy Nieuwenweg
Kopen prepaid telefoon
Schrijven tekst voor site en
ontwerp flyer
Avond bedenken en organiseren

Ombudswerk door Nadya en Harriet





Mensen aan je binden
Tonen sociale gezicht
Midden in de samenleving staan
Geen opportunistische actie

Missie: gehoor geven en verwijzen. Helder
zijn over wat wel en niet kan. Aktie bij
mensen zelf laten.
 Opstellen sociale kaart gemeente

Jongerenbijeenkomst op 26 juni a.s.
Harriet, Rob en Nadya zijn bezig met de
organisatie hiervan. Jongerenorganisaties van
GroenLinks, PvdA en D66 zijn bereid mee te
werken, evenals Jeugd en Jongerencentrum
Nijkerk. Locatie De Laak in Nijkerkerveen.

