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Voorwoord 

 

Geachte leden en belangstellenden, 

 

Voor u ligt zowaar een beknopt en waardevol jaarverslag van onze afdeling van het afgelopen 
jaar 2019. Grote dank en complimenten aan Moniek en Monique hiervoor! 

U leest erin terug welke activiteiten we - in nog heel gewoon bevonden samenkomsten - 
hebben georganiseerd, wat de fractie allemaal voor moois voor de stad bereikt heeft én hoe 
dit alles financieel gezond verliep. Grote dank voor al uw bijdragen ook daaraan in zowel 
betrokken aanwezigheid als geweldige ideeën en vrijgevigheid. Zo volgen we concreet 
Christus na en mogen we tot zijn eer ook zijn zegen delen en vermenigvuldigen. 

Het lopende jaar is ook alweer in volle gang. Vanuit de breedte van betrokkenen in de afdeling 
maken we onder leiding van Albert - via zoom -mooie plannen richting de 
gemeenteraadsverkiezingen begin 2022. De fractie en het college dragen bij aan verschillende 
uitdagende dossiers voor de stad op het gebied van goede zorg, een duurzame omgeving en 
gezonde financiën. 

Ik wil u dus vragen om bij het lezen behalve dankbaar terug te kijken, ook biddend vooruit te 
zien. Gods zegen blijft in dit alles immers noodzakelijk: uiteindelijk maakt hij Wageningen 
waardevol. 

 

Behalve veel leesplezier bij deze ook alle gezondheid en vrede gewenst - en vast weer snel tot 
ziens, 

 

Simon Frans de Vries – voorzitter ChristenUnie Wageningen 

Mei 2020 
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ChristenUnie in het college – Wethouder Peter de Haan 

Het was geen makkelijk jaar, omdat alles in het teken stond van 
‘ombuigingen’. De ChristenUnie zet zich al jaren in voor het zorgvuldig 
omgaan met de naaste (zorg, welzijn, werk), de schepping (klimaat, 
groen) en financiën (zodat we dit ook in de toekomst kunnen blijven 
doen). In het College van Burgemeester en Wethouders (B&amp;W) zet 
Peter de Haan zich als wethouder namens de ChristenUnie zich voor 
deze doelen in. 

Bij het ombuigen van geld kijk je of het mogelijk is om door een andere 
manier van werken hetzelfde gedaan te krijgen met minder geld, of 
meer kwaliteit voor hetzelfde geld. Dat is nodig omdat we al een aantal 
jaar te weinig geld vanuit het Rijk krijgen voor de uitvoering van de 
zorg. Maar met alleen ombuigen ging het niet lukken om de financiën 

op orde te krijgen. Er moest dus ook gezocht worden naar bezuinigingen en ook hogere 
belastingen en andere tarieven. Dit was een intensief proces, dat het hele jaar geduurd heeft 
en we nu in de fase zitten van de uitvoering. 

Door deze financiële tegenwind is het lastig om vol aan de slag te gaan met de ambities die we 
eerder samen met de coalitiepartners GroenLinks, D66 en PvdA hebben geformuleerd. Tegelijk 
zijn er heel veel dingen wel gebeurd, of in elk geval in voorbereiding. Onze wethouder gaat 
vooral over de onderwerpen die met klimaat en mobiliteit te maken hebben, maar ook het 
onderhoud van de buitenruimte (groen, voet- en fietspaden, wegen, etc.) en parkeren. 

Projecten die veel tijd en aandacht vragen 
zijn: Beter Bereikbaar Wageningen, de 
snelle fietsroute tussen Ede en 
Wageningen, de plannen rond de 
Grebbedijk, zonneparken in het 
buitengebied en zon op de daken ook 
binnen de bebouwde kom, en de 
Regionale Energie Strategie (RES, waarin 
acht gemeenten, twee provincies, 
waterschappen, netbeheerders, diverse 
belangengroepen invulling geven aan de 
duurzame opwek van energie). Maar vaak 
zijn het de kleinere projecten die meer 
impact hebben, zoals de veiligere 
fietsoversteek bij de Kortenoord Allee en 
maatregelen om de verkeersveiligheid op de Nobelweg te verbeteren. 

Het jaar 2020 staat in het teken van corona en de uitvoering van de ombuigingen en 
bezuinigingen. Een jaar van omkijken naar elkaar en ondanks alles proberen hoopvol vooruit te 
kijken en bezig te zijn voor een Waardevol Wageningen. 

 

 

  

Foto Stad Wageningen Kees Stap 
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ChristenUnie Fractie – Raadslid Monique Heger 

 

Voor de fractie was 2019 een jaar van hard werken. Nadat de 
ChristenUnie in 2018 in het college terecht was gekomen, moest de 
fractie leren op een nieuwe manier te werken. Van kleine partij die 
constructieve oppositie voerde, werkt de fractie nu aan een 
programma als een coalitiepartij. Dat vergt meer overleg en 
afstemming. Maar er kan ook veel bereikt worden. Het was ook een 
lastig jaar, omdat er veel moest worden bezuinigd. Veel extra kosten 
werden gemaakt, vooral in de jeugdzorg, waar nog niet genoeg geld 
voor uit Den Haag komt. Als Wageningen doen we ook veel aan 
preventie. Dat leidt tot hoge kosten aan de voorkant, maar minder 
kosten later. Dat is uiteraard niet meteen terug te zijn.  

 

De partij heeft 13 moties en amendementen 
ingediend, waarvan er 12 zijn aangenomen.  
Een belangrijkste motie om te vermelden is de 
'ruimte voor kerken'. De kerken in Wageningen 
zijn belangrijk voor het sociale klimaat in de stad. 
In Wageningen groeien ook veel kerken in leden 
aantal. Een aantal gemeenten heeft daardoor 
ruimtetekort, of gaan dat in de toekomst krijgen. 
Door Kerknet was een notitie voorbereid die 
deze groei en het dreigende ruimtetekort in 
kaart heeft gebracht. Als fractie hebben we dit in 
de raad gebracht via een motie vreemd aan de 
orde. Dit is een motie die buiten de gewone 
onderwerpen om gaat. Een ruime meerderheid 
van de raad stemde in met deze motie en riep 
daarmee het college op om ook rekening te 
houden met kerken die ruimte zoeken bij 
leegstand van panden of nieuwbouw.  

 

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de door de ChristenUnie ingediende moties 
en amendementen. 
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Resultaat 

11-2-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Ontwikkeling 
wandelverbindingen tussen de Grebbedijk en de Afweg 

Amendement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Aangenomen 

15-4-2019 Kaderbrief omgevingsdienst de Vallei 2020 - In overleg met OddV 
onderzoeken of tijdelijke projecten op te lossen zijn in begroting; 
en kostenstijging voor zover mogelijk dekken uit leges en overige 
op te voeren bij kadernota 2019 

Motie ✓ ➗ ✓  ✓ ✗ ✓ ✓  Aangenomen 

16-7-2019 Kadernota 2019 - Verhoging tarief toeristenbelasting, inkomsten 
gebruiken voor projecten binnenstad en startnotitie 
omgevingsvisie stad 

Amendement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Aangenomen 

16-7-2019 Kadernota 2019 - Aanschaf nieuwe aanhanger voor vervoer 
tegels bij afvalbrengstation 

Amendement ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ Aangenomen 

16-7-2019 Kadernota 2019 - Samen met supermarkten onderzoeken hoe 
fietsbereikbaarheid vergroot kan worden en overlast van 
geparkeerde fietsen verminderd 

Motie ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ Verworpen 

16-7-2019 Kadernota 2019 - Onderzoeken welke rol de gemeente kan 
spelen bij bewerkstelligen van een 24/7 beschikbaar AED 
netwerk. 

Motie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Aangenomen 

16-7-2019 Kadernota 2019 - Wensen en problemen groeiende kerken 
bespreken, multifunctioneel gebruik van kerken doorgeven aan 
RuimteBank en kerken opnemen in Ruimtebank 

Motie ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Aangenomen 

26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - 1.1 miljoen onttrekken uit 
precariobelasting en storten in onbestemde reserve 

Amendement ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ Aangenomen 

26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Voor 1 april 2020 maatregelen 
voor ombuiging van 300.000 euro binnen dit programma 

Amendement ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ Aangenomen 

26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Gezamenlijke 
meeropbrengsten van de verkoop van 12 gemeentelijke panden 
storten in de reserve revolving fund verduurzaming vastgoed 

Amendement ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ Aangenomen 

26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Nu 4 panden afstaten, maar 
besluiten over afstoten van andere panden pas nemen nadat de 
raad een plan van aanpak strategisch vastgoed- en 
huisvestingsbeleid besproken heeft 

Amendement ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ Aangenomen 

26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Opties mobiel parkeren app 
uitzoeken 

Motie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Aangenomen 

9-12-2019 Rapport Rekenkamer Zicht op Foodvalley - Consultatiegesprek 
op de agenda voor lijst van aandachtspunten die de raad van 
belang vindt om in de governance te regelen 

Motie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Aangenomen 
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De fractie is in 2019 uitgebreid naar zes personen. 

Jan Dijkstra (financiën), Jan van Harten (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Patrick Hoek (Sociaal 
Domein) ondersteunen Monique als raadslid in de commissies. Zij kunnen het woord voeren en 
moties en amendementen maken die voorstellen van het college van B&W verbeteren in de 
ogen van de ChristenUnie. Ook doen ze onderzoek en stellen ze vragen over zaken die in de 
maatschappij spelen. 

Raadslid Monique Heger doet de raadsvergaderingen, daar vindt het finale debat plaats over 
de ingediende moties en amendementen en wordt er gestemd. 

De fractie wordt ondersteund door Judith Bos. Zij is de drijvende kracht achter de 
fractievergaderingen. De agenda is goed voorbereid, de kalender bijgewerkt en alle stukken 
vooraf doorgenomen op de politieke relevantie. Als laatste werd de fractie (vooral met 
juridische inbreng) ondersteund Sulti Keijzer.  

Als kleine fractie kunnen we veel zaken vanuit ons programma in gang zetten. Doordat we 
onderdeel zijn van de coalitie en veel van onze plannen in het coalitieprogramma zijn 
opgenomen. Maar ook omdat we nu een wethouder hebben die al vroeg in het proces 
bepaalde zaken kan opvoeren. Daar zijn we blij mee.  

Uitbreiding van de fractie zou fijn zijn, zodat we nog meer proactief aan de slag kunnen gaan. 

 

ChristenUnie Bestuur 

Eind 2019 trad Albert Willemsen als algemeen lid toe tot het bestuur. 

Het bestuur bestaat hiermee uit vier personen: 

 Simon Frans de Vries – voorzitter 
 Moniek Kars – secretaris & penningmeester 
 Albert Willemsen – algemeen bestuurslid 
 Hendrik Jan Berenschot – algemeen bestuurslid 

Het bestuur kwam dit jaar 5 keer bij elkaar (januari, juni, juli, september en december). Tegen 
het einde van het jaar zijn voortgangsgesprekken gevoerd met het ChristenUnie raadslid en de 
wethouder. 

Het bestuur volgde 2 trainingen: Basismodule bestuursleden ChristenUnie en een AVG 
training, beide georganiseerd door het partijbureau van de ChristenUnie. 

 

Activiteiten 

In 2019 zijn twee bijeenkomsten voor de leden georganiseerd. In januari met tevens een 
nieuwjaarsborrel en in oktober waarbij de wethouder een rondleiding door het nieuwe stadhuis 
gaf. Tijdens deze laatste bijeenkomst werd Bertus Keuter die 12,5 jaar vrijwilligerswerk voor de 
partij verricht in het zonnetje gezet. In september was er een start van het politieke seizoen 
voor de fractie, wethouder en het bestuur. 
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In maart kwam de Foodtruck van ChristenUnie Gelderland langs in 
Wageningen als onderdeel van de campagne voor de Provinciale Staten en 
de Waterschapsverkiezingen. In mei werd campagne gevoerd voor de 
Europese verkiezingen. 

 

In november organiseerde de vereniging 
een Waardevol Wageningen avond met 
als thema “Waardig ouder worden”. De 
open avond was goed bezocht. Sprekers 
waren Wethouder Gezondheid en 
welzijn Lara de Brito, Esmé Wiegman, 
bestuurder Palliatieve Zorg Nederland 
en Annerieke Barendrecht, VOSON 
Radboud UMC Nijmegen.  

De sprekers gingen met de bezoekers in gesprek over de transitie naar meer thuiszorg, het 
belang van mantelzorg en het bewaren van kwaliteit en betaalbaarheid. 

 

Financiën 
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