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NAZORG EX-GEDETINEERDEN GEREGELD
					
Het college heeft toegezegd om systematisch nazorg te gaan bieden aan
mensen die uit de gevangenis komen.
Burgemeester en wethouders gaan geld
zoeken om die taak al in 2009 uit te gaan
voeren. Het onderwerp kwam aan de
orde bij de behandeling van de begroting
2009.
Bij ontslag uit de gevangenis moet men
in bezit zijn van identiteitspapieren
en moet men onderdak, inkomen en
zorg hebben. In principe is de ex-gedetineerde zelf verantwoordelijk voor
het regelen van deze zaken. Maar in de
praktijk blijkt echter vaak dat deze zaken
bij ontslag niet goed geregeld zijn. De

         - ChristenUnie krijgt hele raad achter motie kans op terugval in crimineel gedrag is
dan erg hoog. Deze terugval is schadelijk
voor de maatschappij en voor de betreffende ex-gedetineerde zelf.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat
deze mensen na het uitzitten van hun
straf een reële kans krijgen een niet-crimineel leven te gaan leiden.
De ChristenUnie heeft onderzoek gedaan naar het bestaan van deze nazorg.
De aanleiding hiervoor was de vraag van
iemand die begaan is met het lot van
deze groep: “Hoe is deze nazorg voor
gedetineerden in Deventer geregeld?”.
Wij wisten dat het recent een wettelijke

taak van de gemeenten is geworden
deze nazorg te bieden en dat er een aanpak was gericht op veelplegers. Dat zijn
mensen die het merendeel van de criminaliteit in de gemeente veroorzaken.
Zij krijgen al in de gevangenis indringend
de keuze voorgelegd om deel te nemen
aan een zorg- en begeleidingsprogramma
of intensief gevolgd te worden door de
politie zodra ze vrij komen.
Uit ons onderzoek bleek dat deze
taak in Deventer - uitgezonderd voor
veelplegers – nog weinig of geen invulling wordt gegeven. Dat vonden wij niet
acceptabel. Zeker niet voor jeugdige
ex-gevangenen. Die hebben immers nog
een heel leven voor zich!

WIM DE JONG PROMOOT MARRIAGE COURSE OP PASTORES CONVENT
De ChristenUnie maakt zich zorgen
over het hoge aantal echtscheidingen. In Deventer meer dan 2200 in de
afgelopen vijf jaar. In veel gevallen zijn
er kinderen bij betrokken. Een recent
artikel in Denkwijzer – het orgaan van
het Wetenschappelijk instituut van de
ChristenUnie – onderstreepte nog eens
dat conflicten tussen ouders schadelijk zijn voor de kinderen. Uit allerlei
onderzoeken is gebleken dat kinderen
van gescheiden ouders eerder in de
criminaliteit belanden, korter leven en
eerder aan drugs of drank raken.

Op een bijeenkomst van het Pastores
Convent in Deventer heeft Wim gepleit
voor de Marriage course. De aanwezige
voorgangers, predikanten en pastores
onderkenden het belang van dit thema.
Zij hebben beloofd de cursus in hun
eigen gemeente onder de aandacht te
brengen. Het streven is dat deze cursus
in de toekomst vanuit meerdere kerken
aangeboden wordt, niet alleen aan
(echt)paren binnen de kerk maar ook
aan niet-kerkelijke stellen. De cursus
is daarvoor ook geschikt. “Dit zou een
geweldig geschenk van de kerken aan
de Deventer samenleving zijn”.

In DEO nieuws van november 2008 is
een uitgebreid interview te lezen over
dit onderwerp met Wim samen met
Rob van Os, voorganger van De Oase.
Dit stuk is ook terug te vinden op de
website van de fractie.
www.deventer.christenunie.nl
Voor meer informatie over de cursus :
www.marriagecourse.nl

De Marriage Course wordt momenteel
gegeven in Philadelfiagemeente De
Oase. In maart/april 2009 start een
nieuwe cursus in The Base op de Brink
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Voorkomen is beter dan genezen en
daarom promoot Wim de Jong de Marriage Course. Deze cursus is ontwikkeld
door de organisatie die ook de Alphacursus heeft opgezet. De cursus is bedoeld voor het bouwen aan een goed
huwelijk en daarmee aan een stabiel
gezin. Ook zonder huwelijksproblemen
is het goed aan de cursus mee te doen.
In de cursus oefenen de stellen in persoonlijke gesprekken over belangrijke

onderwerpen. De communicatieverschillen tussen man en vrouw, sexuele
omgang in het huwelijk, het oplossen
van conflicten, de schoonfamilie en de
opvoeding, het komt allemaal aan bod.

VERWEER TEGEN ZONDAGOPENSTELLING SUPERMARKTEN TEVERGEEFS
Vier supermarkten hebben gebruik
gemaakt van een mogelijkheid tot
zondagsopenstelling die aanwezig
was in winkeltijdenverordening van
de gemeente Deventer. Supermarkt
Dirk van de Broek heeft als eerste bij de
gemeente een ontheffing aangevraagd
om op elke zondagmiddag en -avond
de deuren te openen onder het mom
van een avondwinkel. De gemeente
kan vier van dergelijke ontheffingen
verlenen. Het college zag geen gronden
om de ontheffing te weigeren.

De ChristenUnie moest het college
daarin gelijk geven. Helaas biedt de
huidige verordening geen mogelijkheden om de ontheffing te weigeren. De
gemeenteraad stemde dan ook met de
ontheffing in. De ChristenUnie heeft
nog wel geprobeerd een herziening
van de verordening op de agenda van
de raad te krijgen, maar werd daarin
alleen gesteund door de fractie van
GroenLinks. Het pleidooi voor zondagsrust en onthaasting vond geen weerklank in de raad.

De drie resterende ontheffing zijn inmiddels ook aangevraagd door Jumbo
(Boreel), Albert Heijn en C1000 (beide
Colmschate). Een klein lichtpunt is
dat de ontheffingen worden verleend
voor slechts één jaar. Na dat jaar wordt
de zondagsopenstelling van de supermarkten geëvalueerd. Het kabinet
is bezig met een herziening van de
winkeltijdenwet waarbij de mazen in
de wet moeten worden gedicht. Wat
de ChristenUnie betreft blijft het bij dat
éne jaar.

WAAR WAS DE FRACTIE NOG MEER MEE BEZIG?
Het bezoeken van de SGP-kiesvereniging. Daar sprak de heer Henk van den
Berge over zijn raadswerk in Apeldoorn.
Hij vertelde o.a. over de raadsenquêtecommissie over de zaak Reesink. Daar
mocht hij voorzitter van zijn.

We namen met pijn in het hart afscheid
van Willem van Klinken die namens de
SGP deelnam in onze fractie. Hij is verhuisd naar Apeldoorn. We wensen hem
en zijn gezin Gods zegen toe op die
nieuwe plek! We bedanken hem hier
voor zijn creatieve en trouwe ondersteuning van ons werk.

De fractie heeft het werkbezoek
georganiseerd en begeleid van Esmé
Wiegman, ons Kamerlid. We zijn met
haar mee geweest op excursie naar de
Veluwse Afvalrecycling (VAR) in Wilp en
naar het nieuwe Deventer Ziekenhuis.
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