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AANDACHT VOOR WAT ECHT TELT 

Perspectief 

Vooruitzien naar een nieuw begrotingsjaar kan niet zonder  terug te zien. Zeker dit jaar 

niet. Als samenleving hebben we  bewogen maanden achter de rug en staan we voor 

een flinke uitdaging. Een voortwoekerend virus heeft grote delen van de wereld lam 

gelegd en dwingt ons tot een ander leven. Het leerde ons dat we niet alles in eigen hand  

hebben. Dat is voor ons mondige, moderne en autonome  mensen een harde les. We 

waanden ons onaantastbaar.  Alles wat we van plan waren lag binnen ons bereik. Tot 

een klein virus alles doorkruiste. Het had diepingrijpende gevolgen. Angst, onzekerheid, 

eenzaamheid, soms onvoorstelbaar leed. We leven mee met allen die geliefden 

verloren, en met al diegenen die om welke reden dan ook zorg, angst en eenzaamheid 

aan den lijve ondervonden. We leven mee met mantelzorgers die heftige tijden 

beleefden, soms gescheiden van hun geliefden. En met mensen met een verstandelijke 

beperking, op wie het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen een enorme impact 

hadden. 

En natuurlijk denken we ook aan de zorgwerknemers. Zij hebben een voortdurende 

mentale belasting ervaren. Een recent onderzoek gaf aan dat 88% van hen ‘tobt en 

piekert’ over de coronapandemie. Logisch dat zij de samenleving vragen om toch vooral 

serieus om te gaan met de coronaregels. We hoorden dat ook uit onze achterban.  

We denken aan mensen die hun werk en inkomsten kwijtraakten. Ook ondernemers die 

zwaar te lijden hadden. 
 

De coronacrisis haalde echter ook het beste in mensen naar boven. Dat kon zelfs een 

anderhalve meter maatschappij niet tegenhouden. Sneller dan ooit werden campagnes 

ontwikkeld: buurtnetwerken en landelijke campagnes waren gericht op verbinding en 

ondersteuning van elkaar. De titel van ons verkiezingsprogramma is: ‘De kracht van 

samen’. Daar staan wij voor, daar geloven wij in. En die kracht hebben we de afgelopen 

periode aan het werk gezien. Op afstand helaas. 

 

Vooruitzien doen we bescheidener dan ooit. Niet alleen vanwege de les in  

bescheidenheid die de crisis ons hopelijk heeft geleerd, maar ook vanwege onze 

financiële situatie staan we als ChristenUnie met beide benen op de grond. Wat ons 

betreft geen extra spannende experimenten of gewaagde investeringen boven de 

plannen die we hebben voorgenomen. Laten we aandacht geven aan wat echt telt. 

Want wat we aandacht geven, dat groeit. 

 

Onze ambities willen we uitvoeren in afhankelijkheid van de Schepper van de wereld. 

Ons eigenlijke perspectief is een wereld in Zijn handen. Hij is de bron van alles wat 

groeit.  
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De kracht van samen 

De samenleving is sterk als we dingen samen doen. Wij geloven in de kracht van 

verbinding. Samenwerken is waardevol, want dan komen mensen tot bloei. Niet alleen 

verantwoordelijkheid voelen voor jezelf, maar ook voor anderen en voor je omgeving. Bij 

de inrichting van de samenleving willen wij niet beginnen bij regels. Wij starten bij mensen 

en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. In verbinding met 

elkaar. Dat is een bijbels principe. Dat biedt hoop voor de toekomst.  

Uitgangspunten 

Er zijn drie belangrijke uitgangspunten die ons houvast en richting geven bij de keuzes   

die wij maken.  

 

  1. Iedereen telt mee  

Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen meetelt. Meetellen betekent in onze 

ogen ook meedoen. De ChristenUnie staat voor een samenleving waaraan iedereen een 

bijdrage levert, betaald of onbetaald, jong of oud.  

 

2. Toekomst voor onze kinderen  

Vertrouwen in de toekomst vraagt om een overtuigde keuze voor de nieuwe generatie. 

Een gezonde en groene economie is belangrijk. Wij willen dat de schepping wordt 

beheerd en behouden voor volgende generaties.  

 

3. Samenleven en werken  

Wij willen tegenstellingen in de samenleving overbruggen en benadrukken wat ons 

verbindt. Een belangrijk thema is burgerschap, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. 

Wij streven naar verbinding tussen mensen door elkaar te respecteren en samen te 

werken. 
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Iedereen telt mee 

Jeugdhulp 

Op uitdrukkelijk verzoek van de raad spant het college zich tot het uiterste in om de 

tekorten terug te brengen, waarvoor onze waardering. Het feit dat we in 2019 een 

afname van het aantal cliënten zagen terwijl de kosten toenamen, stemt ons nog niet 

direct hoopvol. Laat het college van de financiële nood een deugd maken door met 

ervaringsdeskundigen op zoek te gaan naar wat hen echt heeft geholpen. Zoals de 

Jeugdwet gemeenten ook opdraagt, gericht op o.a. normaliseren, demedicaliseren en 

preventie. Wat ons betreft ligt de focus in jeugdhulp op kwalitatief hoogstaande 

ondersteuning, zo snel mogelijk in te zetten na de aanmelding. Wat dat betreft is de 

ChristenUnie blij dat het college in onze ogen ook kwaliteitsslagen maakt, o.a. de POH-

er bij de huisartsen en meer expertise naar de voorkant van het  CJG. Dat we in het 

kader van preventie deel gaan nemen aan Kansrijke Start vinden wij ook een goede 

zaak. Preventie is van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen. 

 

T.a.v. die preventie hebben wij een tweetal vragen:  

 

Vraag 1: Uit het collegeprogramma blijkt dat het college stevig wil inzetten op preventie.  

Wanneer mogen we nog meer preventieve maatregelen tegemoet zien en hoe gaan die 

er concreet uitzien? 

 

Vraag / suggestie 2: In het beleidsplan preventief jeugdbeleid wordt gesproken over een 

´scheidingsloket´ om ondersteuning te bieden als het gaat om (v)echtscheidingen, en 

relatieondersteuning. Wij zouden liever zien dat het beoogde loket vooral een 

preventieve werking (echtscheidingen voorkomen) heeft en een naam die dat uitstraalt, 

bijv. ´relatieloket´.  

  

Handle With Care 

Onlangs zijn we door het college geïnformeerd over het feit dat de politie op de 

Noordwest Veluwe niet gaat meewerken aan, in onze ogen, een heel goede 

samenwerking tussen scholen, politie en leerplichtambtenaren. Dat is van grote waarde 

voor het kind en heeft een preventieve werking in de het verwerkingsproces. Een kleine 

tijdsinvestering van de politie kan een groot verschil maken.  

 

Vraag 3: Gaat het college nog een poging doen om met de politie mee te denken in 

mogelijkheden om deze samenwerking toch van de grond te krijgen en op welke 

termijn? 
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Burgerparticipatie.  

De ChristenUnie is een groot voorstander van burgerparticipatie. ‘Nunspeet maken we 

niet in het gemeentehuis’, zoals zo mooi in ons coalitieakkoord staat. We doen onze 

inwoners geen recht als ze eens per vier jaar mogen stemmen en verder langs de zijlijn 

staan.  

 

Het afgelopen jaar zagen we een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie toen de 

samenleving volop werd betrokken bij het vormen van een visie voor het toerisme. Wat 

ons betreft was dat een mooi proces. Een feestje voor de democratie. Complimenten 

voor de portefeuillehouder die het proces in goede banen leidde. Wat ons betreft 

smaakt het naar meer. Het is goed dat zowel inwoners, ondernemers als raad zo aan de 

voorzijde betrokken zijn bij nieuw beleid, dat maakt toezichthouden en controleren een 

stuk eenvoudiger. 

 

De ChristenUnie is er ook een groot voorstander van om doelgroepen te betrekken bij 

te ontwikkelen beleid. De pilot burgerparticipatie met als casus het Edzard Koningpark 

is daar een voorbeeld van. 

 
 

Op 21 september jl. werd het proces geëvalueerd. Leden van de projectgroep deelden 

met de woordvoerders van de raad op dit onderwerp verschillende verbeterpunten. 

Daar moeten we ons voordeel mee doen. 

 

In het kader van participatie vinden wij het heel belangrijk dat ook kinderen en jongeren 

betrokken worden in het proces van het ontwikkelen van beleid. Zij hebben een 

verrassende kijk op zaken en zijn de inwoners van de toekomst. 

 

Vraag 4:  Mogen we op het gebied van burgerparticipatie nog andere initiatieven 

verwachten? En welke zijn dat op korte termijn? 

Vraag 5: Bij welke beleidsplannen zullen kinderen en/of jongeren de komende jaren 

betrokken gaan worden? 
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Schuldhulpverlening 

Door de coronacrisis raken steeds meer Nederlanders in de schulden. Inmiddels heeft 

ruim één op de vijf huishoudens moeite om rekeningen te betalen en dat aantal zal 

waarschijnlijk vooral in het najaar flink oplopen. Het gaat ook vaak om mensen die eerder 

geen schulden hadden. In het collegeprogramma staat: Er is preventie tot 

en met nazorg met als doel zowel financiële problemen, als de oorzaak hiervan, op te 

lossen of te stabiliseren zodat ze geen belemmering vormen om mee te doen aan de 

samenleving.  

 

Vraag 6: Welke plannen zijn er om inwoners die schulden hebben opgelopen ten gevolge 

van de Corona crisis te ondersteunen? 

Ouderenbeleid. 

Als ChristenUnie hebben we het afgelopen jaar veel aandacht gevraagd voor het 

ouderenbeleid. Onze vragen gingen o.a. over een dementievriendelijke gemeente en 

respijtzorg. We zijn blij dat we bij het college een open oor vonden. 

Maar we zijn er nog lang niet. De vergrijzing zal de komende jaren flink doorzetten. 

Steeds meer mensen worden steeds ouder. Verreweg de meeste ouderen blijven 

zelfstandig wonen, ook als ze in toenemende mate afhankelijk worden van informele 

en formele zorg. Door de demografische ontwikkeling dreigen toenemende tekorten 

aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Dat zal ons voor de 

nodige uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg plaatsen. Omdat ouderen 

steeds langer thuis  blijven wonen, zal er ook behoefte zijn aan nieuwe woonvormen. 

Aanpak van dit stevige maatschappelijke vraagstuk vraagt om creatieve oplossingen. 

De tijd is rijp voor alternatieve woonvormen waarin wonen, zorg en welzijn worden 

gecombineerd. 

 

Vraag 7: Begin dit jaar hebben we als ChristenUnie aan het college vragen gesteld over 

het opstellen van dementievriendelijk beleid door de gemeente Nunspeet. Het 

antwoord was dat in 2020 gestart zal worden met zo’n plan en dat een procesvoorstel 

en een onderzoek daaraan vooraf gaan.Is hier al een begin mee gemaakt? Wanneer 

worden we er als raad bij betrokken. 

Vraag 8: Is er in Nunspeet 24 uurs logeeropvang om overbelaste mantelzorgers te 

ontlasten? En zo ja kan het college concreet aangeven  waar en hoe deze 

opvangplekken in beeld zijn bij hulpverleners? 
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Inclusieve samenleving 

In december 2019 heeft de gemeenteraad met algemene stemming een motie 

aangenomen waarin het college werd verzocht om de Lokale Inclusieve agenda niet te 

beperken tot mensen met een beperking zoals bedoeld in het VN verdrag handicap, 

maar die te verbreden met daarin speciale aandacht voor iedere inwoner die ongelijk 

behandeld wordt op basis van onder andere afkomst, geslacht, religie of seksuele 

oriëntatie. Het college heeft aangegeven die motie uit te zullen voeren en te komen met 

een beleidsvoorstel ‘Inclusieve samenleving’ Als ChristenUnie zien we daar naar uit. Het 

was een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma. Alle inwoners moeten mee 

kunnen doen aan de Nunspeetse samenleving. Het college vatte dat in het 

collegeprogramma in een korte zin samen: Niemand valt buiten de boot.  

 

Vraag 9: Kan het college al aangeven wanneer we dat beleidsstuk ‘Inclusieve 

samenleving’ tegemoet kunnen zien? 
 

Een belangrijke voorwaarde voor inclusiviteit is de toegankelijkheid van de gebouwen in 

onze gemeente. We hebben ons ingespannen voor het toegankelijk maken van het 

nieuw te bouwen zwembad voor een grote doelgroep mensen met een lichamelijke 

beperking. We zijn blij dat de wens voor tilliftsystemen meegenomen kan worden in de  

nieuwe aanbesteding van het zwembad. 

 

  
 

Toegankelijkheid is één van de grondbeginselen van het VN verdrag. Eén van de 

genoemde verplichtingen uit dat verdrag is: openbare gebouwen en andere faciliteiten 

te voorzien van bewegwijzering in braille en in makkelijk te lezen en te begrijpen 

vormen. We constateren dat dat niet in alle openbare gebouwen in Nunspeet 

gerealiseerd is.  

 

Vraag 10: Op welke manieren worden mensen met een beperking betrokken bij het 

toegankelijk maken van bestaande en nieuw te bouwen gebouwen en welke stappen 

zullen hierin nog gemaakt gaan worden? 

Vraag 11: Kan het college de garantie geven dat de wens voor tilliftsystemen 

meegenomen gaat worden in de nieuwe aanbesteding van het te bouwen zwembad? 
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Toekomst voor onze kinderen 

Integraal huisvestingsplan 

De uitvoering van het integrale huisvestingsplan is  

in volle gang. In Elspeet is de Boaz-Jachinschool   

inmiddels prachtig gerenoveerd.  

Dit monumentale pand is dusdanig aangepakt dat het 

 aan de eisen van deze tijd voldoet. 

 

Op dit moment is de sloop en  

aansluitend de nieuwbouw van de Da 

Costa school in volle gang.  

De tekeningen laten zien, dat ook dit 

een prachtige school zal worden. 

Absoluut een mooi en goed doordacht 

ontwerp volgens de ChristenUnie. 

 

 

Het eerste IKC in Nunspeet is inmiddels een feit, in Hulshorst bij de pr. Beatrixschool.  

Het was een van de punten uit ons verkiezingsprogramma. Alle waardering voor de 

portefeuillehouder die dit zo voortvarend heeft opgepakt. Het zal ongetwijfeld in een 

behoefte voorzien. De kleinschaligheid en nabijheid zijn aantrekkelijk voor ouders zo 

weten we. 

 

De ontwikkeling van IKC Oost is in volle gang. We zijn benieuwd naar de plannen. 

Herijking van het Integraal huisvestingsplan 

We gaan aan de slag om het Integrale Huisvestingsplan te herijken. Wat betreft de 

ChristenUnie zijn nabijheid en kleinschaligheid belangrijke uitgangspunten en halen we,  

met het oog op de schoolmobiliteit, geen  bestaande onderwijslocaties meer weg uit de 

wijken. Ook hechten we zeer aan de inbreng van ouders die dan echter wel transparant 

moet zijn. 
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Duurzaamheid en klimaat 

De ChristenUnie staat voor een samenleving gericht op een duurzame levensstijl. God 

heeft ons deze wereld in bruikleen gegeven en vraagt ons goede rentmeesters te zijn. 

Het uitputten van deze schepping is een belediging voor de Schepper. 

 
 

Het klimaat is aan het veranderen. Het wordt steeds vaker heet. Perioden van droogte 
worden afgewisseld met extreme hoosbuien. IJskappen smelten in een verontrustend 
tempo en de zeespiegel stijgt met alle gevolgen van dien voor grote delen van de 
wereld. Er zijn nu maatregelen nodig. Het gaat om de toekomst van onze kinderen. 

  
Goed om te zien dat het college hier stevig op inzet. Het in 2020 vastgestelde nieuwe 
Programma Duurzaamheid 2020-2025 is een stevige impuls voor een 100% CO2 neutraal 
Nunspeet. Aan de RES wordt hard gewerkt en deze regionale aanpak biedt extra kansen 
om de doelstelling te realiseren. Desondanks moet er nog veel gebeuren om  in 2050 
daadwerkelijk energie neutrale gemeente te zijn.  De ChristenUnie vindt dat deze 
doelstelling niet los gelaten mag worden ook als daarvoor extra inspanningen nodig 
zijn. 

  
Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers goed worden betrokken bij het 
verder verduurzamen van onze gemeente. Niet alleen door hen tijdig te betrekken bij 
beleidsvorming maar ook door hen te laten profiteren van de financiële opbrengsten 
van schone energie. 
 

Vraag 12: Deelt het college de mening van de ChristenUnie dat inwoners en ondernemers 
moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van (grootschalige) opwekking van 
duurzame energie zodat die niet wegvloeien naar investeerders van elders? 
Vraag 13: Zo ja, hoe denkt het college dit te kunnen realiseren 
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Ook vragen wij aandacht voor de voorbeeldfunctie van de gemeente met betrekking tot 
duurzaamheid. In verband hiermee hebben wij de volgende vragen: 
 

Vraag 14: Wat is de stand van zaken vervangen straatverlichting door LED? 
Vraag 15: Wat is de stand van zaken verduurzamen gemeente gebouwen? 
Vraag 16: Wat is de stand van zaken verduurzamen gemeentelijke wagenpark? 

 

Samenleven en werken 

Woonzorgvisie 

Ook in Nunspeet hebben we een woonvisie vastgesteld, maar daarbinnen is naar onze 

mening nog weinig aandacht voor de zorgcomponent. Daarom pleit de ChristenUnie 

voor het aanscherpen en verdiepen van de bestaande woonvisie tot woonzorgvisie 

waarin de samenwerking tussen het sociaal en ruimtelijk domein essentieel is. Dat het 

college besloten heeft om een analyse van de woonzorg-opgaven voor de toekomst te 

laten opstellen is wat ons betreft een eerste goede aanzet. 

 

Vraag 17: Hoe staat het college tegenover het opstellen van een woonzorgvisie die 

richting geeft aan de veranderingen in de woonvraag doordat mensen langer thuis 

blijven wonen met steeds grotere zorgvragen. 

Kulturhus Elspeet 

Over het Kulturhus is de afgelopen periode veelvuldig gesproken. Als ChristenUnie vinden 

we het belangrijk dat het Kulturhus de dorpshuisfunctie voor Elspeet zal blijven 

behouden. Een laagdrempelige voorziening gericht op ontmoeting en verbinding van alle 

Elspeters. Wat ons betreft is de SDE de aangewezen partij om deze verbinding in Elspeet 

tot stand te brengen in het Kulturhus. We roepen het college op om de uitwerking van 

het proces met SDE maximaal te faciliteren en vanuit een positieve grondhouding mee te 

denken in oplossingen. Wij vinden het belangrijk dat waar nodig creativiteit en out of the 

box denken worden ingezet om te komen tot een werkbare en financieel passende 

oplossing. 
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Woningbouw 

Er moeten in Nunspeet voldoende betaalbare koop- en huurwoningen zijn voor jong en 

oud. Hoewel de laatste jaren relatief veel nieuwe woningen zijn gerealiseerd maakt de 

Woonvisie helder dat de behoefte aan meer woningen groot is.  

 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze woningen vooral gerealiseerd worden 

voor de Nunspeters zelf.  Daarbij geven wij de voorkeur aan verantwoorde inbreiding 

boven uitbreiding. Waar desondanks uitbreiding nodig is zullen deze keuzes in een 

participatief proces voorbereid moeten worden zoals dat op dit moment voor het 

gebied ‘t Hul Noord’ wordt opgepakt. 

 

Wij zijn verheugd dat er in Vierhouten (Elspeterbosweg 7-9) 

woningen worden gerealiseerd voor ‘starters’.   

7 (starters-)woningen en een twee-onder-een-kapwoning  

is een mooie ontwikkeling voor Vierhouten, een dorp waar  

ook plaats moet zijn en blijven voor onze jongeren. 

 

Gemeentelijke communicatie 

We kennen in Nunspeet heel goede voorzieningen voor inwoners die daarvoor in 

aanmerking komen. Te denken valt aan de verschillende regelingen voor de minima, de 

onafhankelijke cliëntondersteuner etc. Ze worden op zich goed gecommuniceerd, maar 

als fractie van de ChristenUnie merken we toch dat deze voorzieningen nog lang niet bij 

iedereen bekend zijn. Onze fractie wil er voor pleiten om naast berichtgeving in kranten 

en op de website ook een digitale nieuwsbrief uit te geven waarop inwoners van 

Nunspeet zich kunnen abonneren. 

 

Vraag 18: Hoe staat het college tegenover het uitbrengen van zo’n digitale nieuwsbrief? 

Gemeentelijke organisatie 

Een goed functionerende gemeente kan niet zonder een professionele organisatie. We 

realiseren ons dat er veel wordt gevraagd van onze medewerkers. Zeker ook in deze tijd 

van Corona. Gelukkig gaat er veel goed en daar zijn we blij mee. En tegelijk moeten we 

leren van de dingen die niet goed gaan. In een recent onderzoek werd in dat kader 

terecht de vinger gelegd bij de ‘familiecultuur’ binnen onze organisatie.  

 

Vraag 19: Welke rol pakt het college bij gewenste cultuurverandering en hoe gaat u de 

gemeenteraad informeren over de bereikte resultaten. 
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Tenslotte 

Het college is er in geslaagd om weer een sluitende begroting aan te bieden en dat in 

deze onzekere tijden. De fractie van de ChristenUnie complimenteert het college en de 

betrokken ambtenaren. 

 

We hopen als ChristenUnie fractie, als onderdeel van de gemeenteraad van Nunspeet, 

een steentje te mogen bijdragen aan een mooier en beter Nunspeet. Daarbij hebben we 

aandacht voor wat echt telt. Daarom zullen we ons ook het komende jaar 

onverminderd inzetten voor: de zorg voor elkaar, de bloei van de samenleving en de 

keuze voor de Schepping.  

 

De fractie van de ChristenUnie wenst het college, de raad en de ambtelijke organisatie 

van onze gemeente alle wijsheid toe in de uitvoering van de taken die gedaan moeten 

worden ten behoeve van de burgers en bedrijven in Nunspeet. In dit alles Gods 

onmisbare zorg en zegen van harte toegewenst. 

 

 

 

 

 


