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Als fractie van de ChristenUnie in Amersfoort willen we u graag meenemen in de actuele discussies in de 
gemeenteraad. In deze nieuwsbrief daarom aandacht voor de inzet bij de begrotingsbehandeling, de 
voorlopige afronding van het besluitvormingsproces rond de decentralisaties, de verkeersstromen rond de 
Kersenbaan, de bestrijding van jeugdwerkloosheid, deregulering en de bescherming van gewetensvrijheid. 
We wensen u veel plezier bij het lezen en staan altijd open voor uw reacties.  

Simone Kennedy, fractievoorzitter ChristenUnie Amersfoort  

Besluitvorming over decentralisaties voorlopig klaar  

De gemeenteraad heeft alle besluiten genomen die nodig zijn om decentralisaties per 1 januari in te voeren. 
We willen graag vertellen wat we als ChristenUnie hebben gedaan om de situatie voor zorgbehoevenden te 
verbeteren, maar ook onze zorgen met u delen. Door onze inzet is vastgelegd dat er voor iedereen enige 
keuzevrijheid is als je van de dagbesteding of huishoudelijke hulp gebruik moet maken of aangewezen bent 
op langdurige zorg. Ook christelijke zorgorganisaties blijven hun diensten aanbieden in Amersfoort.  

Daarnaast is door de ChristenUnie vastgelegd dat snelle hulp geboden wordt als het nodig is. Omdat het 
college desondanks voorstelde om toch wachtlijsten in te voeren als maatregel om kosten te beheersen, 
heeft hebben we tijdens de bespreking van de Begroting 2015-2018 opnieuw per motie uitgesproken dat 
‘zorg die echt nodig is tijdig gegeven moet worden’.  

Jeugdwet  

De ChristenUnie heeft aangedrongen op het beschikbaar stellen van PGB´s, meer aandacht voor de sociale 
basisstructuur, een goede samenstelling van wijkteams (ook GGZ-deskundigen) en heldere afspraken met 
huisartsen. Daarnaast hebben we via o.m. schriftelijke vragen opheldering gevraagd over de zorg aan 
ADHD’ers en kinderen met dyslexie.  

Awbz/Wmo  

Door inbreng van de ChristenUnie is het voorstel van tafel om huishoudelijke hulp per 1 januari 2017 niet 
meer door de overheid te laten betalen. Eerst gaan we versoberen en evalueren. Pas daarna nemen we 
besluiten over het vervolg. Daarnaast heeft de ChristenUnie aangedrongen op het beschikbaar stellen van 
PGB’s. Ook worden mantelzorgers ondersteund en komt er een betere en goedkopere collectieve 
ziektekostenverzekering voor minima, speciaal gericht op chronisch zieken en gehandicapten. Voor de 
mensen die meer verdienen en ook last hebben van stapeling van zorgkosten is er een maatwerkvangnet.  

Participatiewet  

De ChristenUnie heeft er via het coalitieakkoord voor gezorgd dat alle mensen met een arbeidsbeperking 
recht hebben op een participatieaanbod (dat ze kunnen weigeren, als ze er geen behoefte aan hebben). 
Want we willen niet dat mensen met een beperking achter de geraniums moeten zitten omdat er te weinig 
geld is voor beschut werk of re-integratie.  

Daarnaast wordt door een motie van de ChristenUnie meer aansluiting gezocht bij bestaande sociale 
ondernemingen (waarvan minimaal 30% van de werknemers een arbeidsbeperking heeft), leerwerkbedrijven 
en dagbesteding. Bedrijven worden in staat gesteld om deze ondernemingen te sponsoren en extra 
garantiebanen te creëren, zodat arbeidsgehandicapten een volwaardig arbeidscontract kunnen krijgen en zij 
met goede begeleiding hun talenten kunnen benutten en zich kunnen ontwikkelen.  

 

 

https://amersfoort.christenunie.nl/k/n32678/news/view/668698/555845/algemene-beschouwingen-begroting-2015-2018.html
https://amersfoort.christenunie.nl/k/n32678/news/view/865217/555845/christenunie-ziet-inzet-beloond-geen-eenrichtingsverkeer-rondom-kersenbaan.html
https://amersfoort.christenunie.nl/k/n32678/news/view/867452/555845/christenunie-wil-vuist-maken-tegen-jeugdwerkloosheid.html
https://amersfoort.christenunie.nl/k/n34466/news/view/867865/69931/minder-of-betere-regels.html
https://amersfoort.christenunie.nl/k/n32678/news/view/866849/555845/bescherm-gewetensvrijheid.html
https://amersfoort.christenunie.nl/k/n32678/news/view/668832/555845/vergeten-adhd-ers.html
https://amersfoort.christenunie.nl/k/n32678/news/view/668832/555845/vergeten-adhd-ers.html
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Onze zorgen  

Er zijn natuurlijk ook nog zorgen bij de ChristenUnie. De gemeente heeft onvoldoende informatie en geld 
gekregen van het rijk om uit te kunnen sluiten dat er mensen tussen wal en schip zullen vallen. Maar we 
hebben wel afgesproken om beleid snel te repareren als dat nodig is. We maken ons zorgen over de 
rijksbezuinigingen op begeleid wonen.  

We maken ons zorgen over de financiële situatie van minima, vooral als zij een chronische ziekte of 
handicap hebben. Alleen de mensen tot 120% van het bijstandsniveau komen voor ondersteuning in 
aanmerking. We zijn in Amersfoort niet rijk, dus we hopen dat we de juiste balans hebben gevonden tussen 
algemene ondersteuning van deze minima en gebruik van het maatwerkvangnet voor de mensen meer 
verdienen. Daarom gaan we de veranderingen uitgebreid monitoren. De gemeente heeft gelukkig besloten 
om dit niet alleen te doen door te tellen, maar ook door te vertellen. Dus naast kwantitatief ook kwalitatief 
onderzoek door gesprekken te voeren met mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning.  

Daarom stellen we het op prijs als u contact met ons opneemt als u merkt dat mensen tussen wal en schip 
vallen of als besluiten niet correct worden uitgevoerd. We hopen dat u met ons mee wilt denken.  

Minder of betere regels?   

Een veranderende samenleving en een veranderde rol van de overheid maakt dat er op een andere manier 
gekeken zal gaan worden naar de diverse regels die we hebben in de gemeente. Vanuit die context is het 
proces van deregulering opgestart vanuit de gemeente. De fractie van de ChristenUnie is voor vermindering 
van regeldruk en bureaucratie, omdat we een betrouwbare en een efficiënte overheid willen zijn. Heeft u 
suggesties welke regels anders moeten, of juist geschrapt moeten worden? Laat het ons dan weten via 
f.vandekolk@amersfoort.nl of via fractie.christenunie@amersfoort.nl  

Onderwijsbezuiningen  

Binnen de begroting van de gemeente moet 2,2 miljoen bezuinigd worden op onderwijs. De reden hiervan is 
dat we in de algemene uitkering van het rijk 2,2 miljoen minder krijgen voor onderwijs. In het coalitieakkoord 
is afgesproken dat we deze bezuiniging een op een door zullen zetten in onze begroting. Dat betekent dat 
we kritisch moeten kijken wat we als gemeente nog willen en kunnen doen. Op lokaal niveau gaat het geld 
vanuit de gemeente vooral naar onderwijsachterstandenbeleid, de aansluiting naar andere scholen, aanpak 
schooluitval.  

Graag gaat de fractie van de ChristenUnie met mensen vanuit het onderwijs in gesprek gaan over deze 
bezuinigingen. Waar kan absoluut niet op bezuinigd worden en wat is overbodig om door de gemeente te 
financieren?   

Voor meer informatie neem contact op met Simone Kennedy sj.kennedy-doornbos@amersfoort.nl of met 
Femke van de Kolk F.vandekolk@amersfoort.nl.   
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