
 

CU GEEFT ACTIEVE STEUN AAN HET COLLEGE 
– tumulteus begin van de zomer – 

Het zal u niet zijn ontgaan: vlak voor de 
zomer was de politiek in Deventer in rep 
en roer toen het college opnieuw 
struikelde. Het leek te gaan over het 
‘Huis van Deventer’. In feite ging het 
over het  onvermogen van de PvdA zijn 
rol als belangrijkste steunpilaar van het 
college goed in te vullen. 
 
In januari viel het college van B&W voor 
de eerste keer over het dossier. Jan 
Terlouw heeft in de weken erna de 
coalitie met enige moeite weten te 
lijmen. In onze fractienieuws van mei 
schreven we dat het college gelijmd was 
met een leeg accoord. De deelnemende 
partijen hadden geen afspraken gemaakt 
over heikele thema’s. Helaas hebben we 
gelijk gekregen want nog geen twee 
maanden later viel het college nog eens. 
Notabene over hetzelfde dossier! Nadat 
de PvdA opnieuw uitstel en extra 
informatie had gevraagd over het Huis 
van Deventer, was het vertrouwen van 
de andere coalitiepartijen in een 
constructieve samenwerking volledig 
verdwenen. Een motie tegen de PvdA-
wethouders haalde geen meerderheid, 
dus stapten de andere drie wethouders 
op, waarmee het college demissionair 
was geworden. 
 
Deventer moet bestuurd worden 
Het moment van de val van het college 
was bijzonder ongelukkig gekozen. 
Nederland zit midden in een stevige 
recessie en het is de vraag wat dat voor 

Deventer zal betekenen. Mogelijk krijgen 
we te maken met een forse toename van 
de (jeugd)werkloosheid. Ook zonder de 
crisis zijn er genoeg belangrijke 
beslissingen te nemen. Denk 
bijvoorbeeld aan de herstructurering van 
de Rivierenwijk. Voor het nemen van 
dergelijke beslissingen is een college 
nodig dat zich gesteund weet door een 
werkbare raadsmeerderheid. De optie 
van een minderheid- of zakencollege dat 
de lopende zaken afhandelt tot de 
verkiezingen in maart 2010 viel dan ook 
snel af. 
 
Een nieuw college 
Vanwege het gebrek aan vertrouwen 
tussen de PvdA enerzijds en de partijen 
CDA, VVD en Groenlinks anderzijds, was 
de vorming van een nieuwe coalitie niet 
eenvoudig. Een snelle rekensom leert al 
snel dat voor een college zonder de PvdA 
de steun van de ChristenUnie vrijwel 
onmisbaar is. Het kwam dan ook niet 
echt als een verassing toen we werden 
gevraagd deel te nemen aan de vorming 
van een nieuwe coalitie. Vanuit het besef 
dat de stad bestuurd moet worden en 
gesteund door een partijtraditie waarin 
niet wordt weggelopen voor bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, zijn we het 
gesprek aangegaan.  
Dan volgt een heel proces van 
onderhandelingen over het coalitie-
accoord waarbij het geven en nemen is. 
We hebben een aantal punten in het 
accoord gekregen waar we trots op 

kunnen zijn. Het college gaat werk 
maken van jeugd en alcohol en het 
aantal koopzondagen wordt komen jaar 
in ieder geval niet uitgebreid. Er komt 
bovendien een onderzoek naar de 
mening van de (kleine) ondernemers in 
de binnenstad en daarbuiten naar het 
aantal koopzondagen en zondagmiddag-
opening van een aantal supermarkten. 
Als eenmansfractie leveren we geen 
wethouder. Daarom hebbem we 
bedongen dat we op andere manieren 
op de hoogte worden gehouden van wat 
er binnen het college speelt. 
 

 
Wim de Jong, fractievoorzitter ChristenUnie  
 
Gewijzigde positie van de fractie 
We moeten als fractie nog even wennen 
aan onze nieuwe positie binnen de raad. 
Maar onze deelname aan de coalitie 
biedt  volop kansen om constructief mee 
te werken aan goed bestuur van onze 
mooie stad en daarin het christelijke 
geluid te laten klinken. 

 

(NOG) GEEN EVANGELISCHE BASISSCHOOL 
– gemeenteraad wijst hernieuwde aanvraag af – 

Op de laatste politieke markt en raads-
vergadering voor de zomer stond het 
‘plan van scholen’ geagendeerd. Oude en 
nieuwe scholen moeten in dit plan 

worden opgenomen anders krijgen ze 
geen subsidie van het rijk. Net als vorig 
jaar ging het in de discussie over het al 
dan niet toestaan van de vestiging van 

een islamitische en een evangelische 
basisschool. Ook nu werden de 
aanvragen van beide scholen afgewezen. 
 (z.o.z.)
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(vervolg van vorige pagina) 
De fractie van de ChristenUnie heeft 
actief meegedacht bij de aanvraag van 
de evangelische school en geprobeerd bij 
andere partijen steun voor de oprichting 
van deze school te werven. 
 
EBS heeft bestaansrecht 
Wat ons betreft heeft de evangelische 
basisschool bestaansrecht in Deventer. 
In de stad is er geen alternatief voor het 

bijbelgetrouw onderwijs dat zij bieden. 
Bovendien heeft de stichting  voldoende 
aannemelijk gemaakt dat ze de 
wettelijke stichtingsnorm zal halen.  De 
lobby van de ChristenUnie heeft wel enig 
succes gehad. Er was voor de EBS 
aanmerkelijk meer steun was dan vorig  
jaar. Het CDA, een deel van GroenLinks 
en een deel van Algemeen Plattelands 
Belang schaarden zich achter de EBS. Het 
heeft echter nog geen raadsmeerderheid 

opgeleverd. Dat heeft mede te maken 
met het feit dat de discussie niet altijd 
zuiver wordt gevoerd. De gemeenteraad 
gaat niet over de vrijheid van onderwijs, 
maar dat wordt door verschillende 
partijen weleens vergeten.  
 
De Stichting Evangelische Basisschool 
gaat echter door met haar werk en ook 
in de toekomst zal de fractie daar aan bij 
proberen te dragen. 

 

GESLAAGD BEZOEK TWEEDE KAMERFRACTIE
Een delegatie van vijf Tweede 
Kamerleden van de ChristenUnie bezocht 
op vrijdag 12 juni 2009 Deventer op 
uitnodiging van de gemeenteraads-
fractie. Arie Slob, Joël Voordewind, 
Cynthia Ortega, Ernst Cramer en Ed 
Anker waren te gast. Ze werden 
ontvangen op het stadhuis door onze 
fractievoorzitter Wim de Jong. De 
Kamerleden lieten zich door de 
burgemeester Andries Heidema 
informeren over de Toekomstvisie en 
hoe die tot stand kwam. Daarna 
beklommen ze steigers in de 
Lebuïnuskerk om de werkzaamheden 
aan de plafondschilderingen daar te 
bekijken. Ze kregen ook een uitleg over 
enkele van de vele monumenten die de 
stad rijk is.  
 
’s Middags verspreiden de kamerleden 
zich over de stad. 
Kamerlid Joël Voordewind sprak met 
jongerenwerkers in jongerencentrum 
Don Bosco en kwam onder de indruk van 
de aanpak van ontspoorde jongeren in 
de BOP-academie. 
Ed Anker en Arie Slob spraken met 
hardwerkende Turkse winkeliers in de 
Rielerweg. Wim de Jong wees er daarbij 
op dat de Rielerweg een winkelstraat 
bleef door een amendement van de 
ChristenUnie in de gemeenteraad.  
Allochtoon ondernemerschap kon er 
daardoor groeien.  

Ook bezochten de heren Anker en Slob 
met burgemeester Andries Heidema het 
Go Ahead Eagles-stadion om te horen 
over de succesvolle veiligheidsaanpak in 
en rond het Deventer stadion. Dat is een 
samenwerking tussen de club, de 
gemeente en de politie. Ze beloofden 
nog een keer terug te komen voor een 
wedstrijd. 
 
Ernst Cramer discussieerde bij het 
Deventer bedrijf Goudappel en Coffeng 
over de jongste inzichten van dat bedrijf 
over mobiliteit. 

Cynthia Ortega bezoekt de Rivierenwijk 
en kreeg er een rondleiding van 
wethouder Marco Swart en sprak met 
bewoners en met de directie van de 
Venenschool. 
 
Meer foto’s zijn te vinden op de website 
van de ChristenUnie: 
 
ChristenUnie.nl>Nieuws>Fotoreportages
>Fotoreportages 2009>20090612 
werkbezoek fractie aan Deventer

 

WAAR WAS DE FRACTIE NOG MEER MEE BEZIG?  
 Afscheid genomen van de wethouders Andries van den Berg en Jos Fleskes.  Met name met Jos Fleskes heeft de 

ChristenUnie vaak goede zaken gedaan. Zijn portefeuille Sociale Zaken ligt ook ons na aan het hart. We bedanken hen 
voor hun inzet voor Deventer.  

 Voorbereiden van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. 
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Bij de Turkse Super  aan de Rielerweg (Foto Geerars, Deventer) 
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