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Algemene Ledenvergadering 

Het jaar 2020 verliep vanwege corona anders dan verwacht. Wij hadden een mooie avond 

voor leden en belangstellenden voorbereid op 17 maart waar Mirjam Bikker (toen nog lid van 

de Eerste Kamer) zou komen spreken, maar dat kon niet doorgaan. Met die avond hadden 

we in contact willen komen met mensen die ons team en vooral de fractie na 2022 zouden 

kunnen versterken. 

Bestuur 

We hebben als bestuur twee keer vergaderd. Ook hebben we meegedaan aan enkele 

zoombijeenkomsten van het partijbureau over de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De 

leden van het bestuur zijn Lydia Plat (voorzitter), Ans Reinders (secretaris) en Theo Prins 

(penningmeester). We hebben een team (en appgroep) van ca. 15 lokale medewerkers. 

Belactie leden 

Eind 2019 en begin 2020 hebben we met enkele medewerkers van de lokale afdeling gebeld 

met zoveel mogelijk leden van onze afdeling (dat zijn er 149). Onze vraag was of ze 

interesse hadden voor een politieke functie of iemand kenden die geïnteresseerd zou kunnen 

zijn. Er zijn leuke gesprekken gevoerd, maar die hebben vooralsnog niet geleid tot veel 

potentieel inzetbaar talent voor de gemeenteraad. Wel hebben we enkele mensen op het 

oog die we voor bepaalde zaken zouden kunnen vragen. Er is een oproep aan de leden 

gedaan in de vorige nieuwsbrief om de profielen aan te vullen, zodat voor ons meer 

zichtbaar is wie welke deskundigheid, ambitie of interesse heeft. 

Kerstbrief 

Om in contact te blijven met al onze leden, ook zij die de digitale nieuwsbrief niet (vaak) 

openen, hebben we een papieren Kerstbrief gestuurd. 

Kerstkaart zorginstellingen 

In december hebben we een Kerstkaart gestuurd naar verpleeghuizen en andere 

zorginstellingen, om hen sterkte te wensen in de coronatijd. 

Verslag vanuit de CU-fractie in Utrechtse Heuvelrug 

Het jaar 2020 zal in onze geheugens gegrift blijven als een schokkend jaar. We werden 

opgeschrikt door een niet zichtbare vijand, die veel levens radicaal stilzette. Zeker in het 

begin was het een zoektocht naar mogelijkheden binnen alle beperkingen. Dat gold ook voor 

de gemeenteraad. Direct na 16 maart lagen alle overleggen stil. In de loop van april werd de 

draad weer voorzichtig opgepakt. Inmiddels zijn we niet anders meer gewend dan elkaar 

digitaal ontmoeten. De fractie is blij dat we met behulp van digitale 

communicatieprogramma’s het werk van de gemeenteraad zo goed en zo kwaad als dat kan 

doorgang kunnen laten vinden. Inclusief deelname van inwoners aan beeldvormende 

vergaderingen.  

Naast alle verdriet over mensen die voortijdig zijn gestorven of nog steeds de negatieve 

gezondheidseffecten van een COVID19 besmetting meemaken, het gemis aan fysieke 

ontmoetingen zijn er ook positieve elementen van het Coronajaar 2020 zichtbaar. Doordat 

de vergaderingen van de raad met beeld en geluid via de website van de gemeente zijn te 

volgen blijkt dat meer inwoners dat voorheen belangstelling hebben voor (onderdelen van) 



het handelen van de raad. Deze verworvenheid wil de fractie ook na de Coronatijd graag 

voortzetten. Hopelijk leveren deze uitzendingen een bijdrage aan transparantie van het 

besluitvormingsproces. 

Klimaatverandering  

In 2020 zijn stevige debatten gevoerd over de vraag of en zo ja op welke manier onze 

gemeente een bijdrage kan leveren aan maatregelen om wereldwijde opwarming van de 

aarde tenminste enigszins te beperken. Een deel van de raad, waaronder de ChristenUnie 

vraagt om solidariteit en snelheid, een ander deel wacht liever nieuwe technieken af of vindt 

sowieso dat we in onze gemeente geen windmolens of zonnevelden moeten toelaten. Het 

was treurig om een meerderheid van de raad voortdurend te horen roepen dat het wel een 

tandje minder kan. En de ambitie om evenveel energie op te wekken als dat we in de 

gemeente gebruiken te zien verschuiven van 2035 naar 2050, alsof we al niet decennia lang 

worden gewaarschuwd voor de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan, zoals 

droogte en extremere weerssituaties. In het nieuwe jaar hoopt de fractie zich opnieuw in te 

zetten om binnen de afgesproken randvoorwaarden stappen te zetten tot realisatie van meer 

niet fossiele hernieuwbare energiebronnen. 

Wonen 

Aan het begin van deze raadsperiode heeft de ChristenUnie ingezet op de bouw van sociale 

en middeldure woningen voor uiteenlopende doelgroepen, jongeren, ouderen, statushouders 

en mensen in een recreatiewoning.  Probleem is om goede plekken te vinden voor die 

huizenbouw, zonder het landschap te verrommelen. Daarom heeft de fractie plannen voor 

het aanwijzen van “inbreidingslocaties” binnen de dorpen kritisch gesteund. Dat geeft voor 

de komende jaren een aantal extra mogelijkheden om een gevarieerd aanbod te bouwen. 

Enkele voorgedragen locaties zijn via breed gesteunde amendementen van de lijst 

afgevoerd, zoals de Engelenburg en delen van het landgoed Kraaijbekerhof in Driebergen. 

Bijzonder in 2020 was ook de zoektocht van de raad om een menswaardig beleid vast te 

stellen voor het beëindigen van het  jaarrond wonen op een recreatiepark. Uiteindelijk zijn 

ruime overgangstermijnen vastgesteld en heeft het college de toezegging gedaan dat er 

geen mens op straat komt te staan. Uiteraard wordt ook hulp geboden vanuit de sociale 

dorpsteams. De uitvoering zal de komende jaren extra aandacht vragen. 

Financiën, op (karig) rantsoen 

Gemeentefinanciën zijn een onderwerp van grote zorgen. In 2020 zijn eerder afgesproken 

bezuinigingen verder doorgevoerd, maar desondanks is de verwachting dat nieuwe 

bezuinigingen in het verschiet liggen. Belangrijke reden: de kosten voor de jeugdzorg en de 

WMO zijn veel hoger dan wij daarvoor van het Rijk ontvangen. Daarnaast zijn er plannen 

voor herordening van de uitkeringen uit het gemeentefonds, moeten nieuwe wetten zoals de 

omgevingswet worden ingevoerd waardoor er minder legesinkomsten bij de gemeente 

binnenkomen. Kort gezegd, het Rijk straft feitelijk de gemeenten voor het loyaal uitvoeren 

van (nieuwe) taken door hen een te beperkt budget te geven. We bezuinigen al vanaf 2012. 

De rek is er nu uit. Verschillende gemeenten hebben als een forse rekening naar het Rijk 

gestuurd. Dat is mooie symboliek. De CU-fractie is nu zover dat zo nodig komend jaar (2021) 

met een groot aantal gemeenten een niet sluitende begroting bij de provincie wordt 

ingediend. Het jaar 2021 moet wat de CU fractie in het teken staan van een herwaardering 

van de gemeenten in ons staatsbestel. Dat moet tot uiting komen in een hogere uitkering uit 

het gemeentefonds.   


