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Inmiddels is het een mooie traditie geworden: ter afronding van het jaar maken wij als fractie 
een jaarverslag, zodat u een overzicht krijgt van de zaken waar we ons mee bezig hebben 
gehouden. 

In ons jaarverslag blikt ieder fractielid terug op dossiers waar we ons voor ingezet hebben. 
Alles bij elkaar geeft dit een inkijk in de breedte van ons politieke werk. Van de WMO tot de 
huizenmarkt, van verkeer tot natuur en van de ontwikkeling van wijken en buurten tot 
onderwijs en jeugdzorg. En dat laat gelijk het mooie van de gemeentepolitiek zien: het gaat 
ons allemaal aan, het gaat over ons dagelijks leven in onze eigen leefomgeving. 

Onze speerpunten zijn de leidraad in de keuzes die we maken. We willen ons inzetten voor 
een samenleving waar iedereen meetelt, met het oog op de toekomst van onze kinderen en 
gericht op een duurzame levensstijl. 

Een tekst die regelmatig terugkomt in onze fractie is Micha 6 vers 8: 
‘.....je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en 
nederig de weg te gaan van je God.’  

Dat was onze inzet in 2019, en voor 2020 onze wens! 

Namens de fractie wens ik u veel leesplezier! 

Cora Otter-Van den Bosch 
Fractievoorzitter 
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Voor het bestuur is het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen altijd een relatief rustig jaar. 
Het is het jaar om te zorgen dat de basis op orde is. Een belangrijke basis zijn natuurlijk onze 
leden. Het bestuur is blij dat het ledenaantal ook dit jaar weer een stabiele groei heeft laten 
zien. Elke maand komen er een aantal leden bij. 
 
Het is ook het jaar om te bezinnen waar we staan, en waar de komende jaren extra aandacht 
naar toe moet gaan. Dat heeft het bestuur gedaan, samen met de fractie en de 
campagnecommissie. We vinden het belangrijk dat de ChristenUnie in alle grote kernen van 
Ede goed vertegenwoordigd is. Voor komend jaar willen we daarom in ieder geval aandacht 
besteden aan het werven van actieve leden in Lunteren. 
 
Martijn Schilder heeft in 2019 afscheid genomen na jarenlange trouwe inzet. Op de ALV in het 
najaar is Simcha Looijen tot het bestuur toegetreden. Het bestuur is daarmee weer compleet. 
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Terugblik op het politieke jaar 2019 
 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Cora Otter-Van den Bosch 
Adres:   Bennekom    
Telefoon:  06 58 91 05 25 
E-mail:   cora.otter@ede.nl 
Raadslid sinds:  27 maart 2014 
Twitter:   @coraotter 
Facebook:  /cora.otter.5 
Fractietaken:  Fractievoorzitter, Lid Presidium, coalitie-overleg 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2019 voornamelijk bezig gehouden? 

Voedselbank 
In het voorjaar van dit jaar (februari) luidde de voedselbank de noodklok: de huur van het 
pand aan de Frankeneng is voor hen steeds moeilijker op te brengen. Reden voor onze fractie 
om raadsvragen te stellen aan het college. Kern van onze vragen was: 'Op welke manier wil 
de gemeente bijdragen aan de voedselbank, zodat de vrijwilligers van de voedselbank hun 
werk kunnen voortzetten?' 
 
Een goed armoedebeleid uitvoeren is een afspraak die we gemaakt hebben in het 
bestuursakkoord. Daarom zijn er inkomensondersteunende maatregelen, zoals een collectieve 
ziektekostenverzekering voor minima, en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een 
minimuminkomen zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld de kosten van 
een lidmaatschap van een sportvereniging. Daarnaast krijgen deze kinderen van de gemeente 
een fiets en een laptop op het moment dat ze naar de middelbare school gaan. De 
ondersteuning van de voedselbank hoort wat de ChristenUnie betreft ook onder dat 
armoedebeleid. 

https://twitter.com/coraotter
https://www.facebook.com/cora.otter.5


Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Het bestuur van de voedselbank heeft met de 
wethouder gekeken naar een goedkopere locatie om de voedselbank te huisvesten. Maar aan 
de andere locaties zaten de nodige haken en ogen, zoals flinke verbouwingskosten. En het 
huidige pand bevalt goed. Er volgden veel gesprekken: van het bestuur van de voedselbank 
met de verantwoordelijk wethouder, gesprekken van raadsleden (GL, PvdA en ik namens de 
ChristenUnie) met het bestuur van de voedselbank, met de wethouder en met vrijwilligers van 
de voedselbank die zich gewoon willen kunnen richten op hun kerntaak. En dat is inwoners 
van Ede met een laag inkomen van voedselpakketten voorzien. In december heeft de 
voedselbank eindelijk de toezegging gekregen dat de gemeente Ede hen ieder jaar met 
14.500,- zal ondersteunen. Met die basis is nog steeds sponsoring vanuit kerken, bedrijfsleven 
en samenleving nodig, maar kan de voedselbank het belangrijke werk vanuit het pand aan de 
Frankeneng voortzetten! 

Daklozen 
Het aantal dak- en thuislozen in Nederland neemt toe. Ook in Ede zien we die trend. De 
oorzaak ligt in de afbouw van instellingen voor Beschermd Wonen en verslavingszorg, en de 
geringe uitstroom vanuit de Maatschappelijke Opvang omdat er te weinig woningen 
beschikbaar zijn. In Ede zijn inmiddels tussen de 15-20 ‘buitenslapers’. Het Leger des Heils 
kent hen, en samen met anderen zoals pastor Max, zorgen zij voor eten, dekens en kleding 
voor deze mensen. 

De vraag die ik namens de ChristenUnie gesteld heb tijdens de Algemene Beschouwingen in 
oktober/november is: ‘Wat voor samenleving willen we zijn?’ Vinden we het acceptabel dat 
inwoners op straat of in het bos wonen? Of zijn we bereid om out-of-the-box te denken en te 
zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor huisvesting? 
Voor Skaeve Huse (een woonvorm voor mensen die elders voor overlast zorgen en die op 
deze manier in ieder geval een dak boven het hoofd en eigen sanitair hebben. In andere 
plaatsen in Nederland zijn de ervaringen positief) was eerder geen draagvlak in de Edese 
gemeenteraad. Is dat er wel voor tijdelijke woonruimte met de winter voor de deur? 
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In nauw overleg tussen gemeente Ede en het Leger des Heils is gekomen tot de volgende 
oplossing: op het terrein van de Maatschappelijke Opvang komen, in ieder geval tot april 
2020, tijdelijke units te staan waar de zogenaamde buitenslapers kunnen overnachten en 
sanitair tot hun beschikking hebben. In tussentijd denken we verder na over een structurele 
oplossing. 

De laatste stand van zaken (december) is, dat binnen een paar weken de units geplaatst gaan 
worden. Daarbij wordt gekeken naar een goede inpassing, om overlast voor de buurt te 
voorkomen. Mocht het eerder gaan vriezen, haalt het Leger des Heils de mensen op uit het 
bos en zorgt voor een slaapplek elders. Wij blijven ons in de fractie inzetten voor een 
samenleving waar iedereen meetelt, ook de dak-en thuislozen in onze gemeente! 

Laatste nieuws: Vanaf 30 december is de nachtopvang in gebruik genomen.

Zwerfjongeren 
Ondanks het beschikbare zorgaanbod in Ede, zijn er nog steeds jongeren die tussen wal en 
schip vallen en op plaatsen terecht komen die niet passend zijn. Er zijn jongeren die daardoor 
thuisloos dreigen te worden. 

In opdracht van de ChristenUnie doen 2 CHE-studenten onderzoek naar deze problematiek. 
Het doel van dat onderzoek is te kijken naar welke zorg jongeren nodig hebben en of het 
huidige beleid hierop voldoende aansluit. De uitkomst van het onderzoek geeft ons weer 
handvatten het gesprek aan te gaan over zo passend mogelijke zorg in Ede. 
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Terugblik op het politieke jaar 2019 

 
 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Daan Weststrate 
Adres:   Ede, Veldhuizen Klaphek 
Telefoon:  06 27 35 85 85 
E-mail:   daan.weststrate@ede.nl  
Raadslid sinds:  08 mei 2014 
Twitter:  @daanweststrate 
Facebook:  /daanweststrate 
Instagram:  /daanweststrate 
Fractietaak: Fractiesecretaris - Lid Regiocommissie Foodvalley 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2019 voornamelijk bezig gehouden? 

Hoogspanningslijnen gaan onder de grond 
Sinds 2005 hebben de ChristenUnie en de VVD de wens om de hoogspanningsleidingen 
ondergronds te brengen. Het duurde ruim 14 jaar maar er is nu een doorbraak. In april heb ik 
nog aan de wethouder gevraagd hoe het met het proces stond. Er zou binnenkort uitleg 
komen. Onlangs werd bekend dat de leidingen onder de grond zouden gaan en niet meer 
boven Ede te zien zouden zijn. Als raadslid voor de ChristenUnie heb ik mij in de afgelopen 
jaren hier hard voor gemaakt en ben ik erg blij met dit nieuws en kan niet wachten totdat het 
zover is vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, maar ook vanwege de belemmeringen 
die deze kabels en masten geven in wijken en tuinen. Het is de bedoeling dat eind 2020 de 
leidingen ondergronds liggen en dan volgen de masten ook snel. In december viel de 

https://twitter.com/daanweststrate
https://www.facebook.com/daanweststrate
https://www.instagram.com/daanweststrate/
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langverwachte brief op de mat met informatie over de aanstaande verkabeling van de 
hoogspanningslijn en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst voor omwonenden.  
Ik hoop u in het volgende jaarverslag te kunnen melden dat het project uiteindelijk 
gerealiseerd is.  
 

Initiatiefvoorstel winkelopeningen  
In december kwam werd er in de raadsvergadering door PvdA en D66 een voorstel ingediend 
om ondernemers toe te staan ook op Eerste Kerstdag geopend te zijn. Voor deze 
raadsperiode (2018-2022) is afgesproken niet meer te tornen aan de koopzondagen in de 
gemeente Ede. Echter, zo stelden de indieners, Eerste Kerstdag hoeven we niet te benaderen 
als een zondag. Ook zouden PvdA en D66 de Verordening Winkeltijden graag uitbreiden naar 
24 december en Goede Vrijdag. V.w.b. de ChristenUnie hebben we gezegd: afspraak is 
afspraak, het bestuursakkoord is hierin leidend. Tijdens de gesprekken en onderhandelingen 
om tot een nieuwe coalitie te komen, is dit onderwerp ook veelvuldig besproken. Het 
volgende is opgenomen in het bestuursakkoord: “Over de verruiming van de winkeltijden 
openstelling verschillen de coalitiepartijen fundamenteel van standpunt. We hebben 
besloten de komende vier jaar de bestaande winkelopenstelling - ook die op zondag in de 
bebouwde kom van Ede - te handhaven.” Onder deze laatste alinea van paragraaf 3.2. heeft 
ook de ChristenUnie haar handtekening gezet en hier houden wij ons aan. Dit verwachten wij 
ook van de andere coalitiepartijen. Daarnaast vraagt ik mij bij de winkeltijden af: ‘wanneer is 
het een keer genoeg?’ Ik denk dat onze samenleving niet gebaat is bij eindeloze groei en 
meer, meer, meer... er is tijd, aandacht en ruimte nodig om met elkaar te kunnen genieten 
van genoeg. Voor wat betreft de ChristenUnie houden we daarom stevig vast aan de vier vrije 
dagen die nu nog een collectieve sluiting betekenen. 
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Arbeidsmigranten op de Zandlaan  
In september kwam in het nieuws dat het college heeft ingestemd met de huisvesting van 
arbeidsmigranten in het gebouw van Zandlaan. Het collegebesluit houdt in dat het voormalig 
hostel / leerhotel de komende twee jaar, met de mogelijkheid deze termijn te verlengen met 
nog eens drie jaar, gebruikt mag worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit tot 
ongenoegen van de scholen in de omgeving die willen dat het gebouw een onderwijsfunctie 
krijgt. Reden voor mij om hier vragen over te stellen aan het college. Het is zeker belangrijk 
dat deze arbeiders goede en passende huisvesting kunnen vinden in onze gemeente Ede 
maar naar mijn idee werd er plots een locatie een vergunning verleend terwijl diverse 
geluiden erop wezen dat er veel vragen zijn en kritiek is over de komst van huisvesting van 
arbeidsmigranten naar de KennisCampus. De omliggende scholen rond de Zandlaan 
reageerden niet positief op het nieuws van de functiewisseling van het voormalige gebouw 
van PTC+ aan de Zandlaan en zagen liever dat gebouw op de Kenniscampus een 
onderwijsfunctie zou krijgen. Ook wordt er al diverse vormen van overlast ervaren door de 
aanwezigheid van personen die nu al in het gebouw verblijven. Ook lijkt er sprake dat de 
‘buren’ niet zijn betrokken in het besluit tot invulling van deze locatie. Kortom, wij waren en 
zijn niet blij met de keuze voor deze locatie voor het huisvesting van arbeidsmigranten.  Een 
aantal jaren geleden heeft de gemeente vol ingezet op de KennisCampus als onderdeel van 
de KennisAs Ede-Wageningen met specifieke thema’s als onderwijs. Deze functie hoort hier in 
geen geval thuis. 
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Terugblik op het politieke jaar 2019 

 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Dirjanne van Drongelen 
Adres:   Ede-Oost, Bosrand 
Telefoon:  06 40 10 40 10  
E-mail:   dirjanne.van.drongelen@ede.nl  
Raadslid sinds:  29 januari 2015 
Twitter:   @DirjannevD 
Facebook:  /dirjanne.vandrongelen 
Fractietaak: vicefractievoorzitter  
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2019 voornamelijk bezig gehouden? 

Ombuigingen Sociaal Domein 
In Ede zijn er veel mogelijkheden voor zorg en zijn inwoners over het algemeen tevreden over 
de geboden ondersteuning. Vanwege grote tekorten op het sociaal domein (jeugdzorg, 
maatschappelijke ondersteuning en participatie) is er dit jaar intensief gesproken over deze 
zorg en ondersteuning. De tekorten dwongen ons na te denken over een duurzame manier 
van zorg en ondersteuning, zodat deze ook in de jaren die komen geboden kan blijven 
worden. Halverwege 2019 is daarom een maatregelenpakket vastgesteld. Met dit pakket moet 
er flink bezuinigd gaan worden, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van zorg die wordt 
geleverd. We zijn kritisch geweest op de voorstellen die langs zijn gekomen, maar hebben 
soms ook flink moeten slikken.   
 
Op andere onderdelen is het ons gelukt verschil te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers, die in de huidige vorm blijft bestaan. Of de 
inkomensondersteunende maatregelen voor mensen met een minimuminkomen, die blijven 
zoals ze zijn. En de respijtzorg die niet wordt ingeperkt, zodat o.a. ouders van een kind met 

https://twitter.com/DirjannevD
https://www.facebook.com/dirjanne.vandrongelen


een grote zorgvraag even op adem kunnen komen. 

In het afgelopen jaar zijn we verschillende keren benaderd door mensen die hun vragen of 
zorgen met ons wilden delen. Dat heeft ons geholpen scherp te zijn op ontwikkelingen binnen 
het sociaal domein en de uitwerking van deze ontwikkelingen in de praktijk. Blijf dat dus 
vooral doen! 

Urgentieregeling statushouders 
De statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die in Ede komen wonen krijgen 
voorrang op een sociale huurwoning. Tot juli 2017 waren gemeenten verplicht deze urgentie 
te verlenen, daarna was het aan gemeenten zelf de urgentieregling voor statushouders al dan 
niet voort te zetten. In Ede (en vrijwel elke andere gemeente) bleef dit onderdeel van de 
huisvestingsverordening. Niet meer dan logisch als je het ons vraagt. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders en de urgentieregeling is bij uitstek 
bedoeld om daar mogelijkheden voor te bieden. Toch stelden SGP, GemeenteBelangen, VVD 
en Burgerbelangen in juni dit jaar voor de urgentie van statushouders uit de 
huisvestingverordening te schrappen. Terwijl deze mensen voor een fatsoenlijk dak boven hun 
hoofd én een beetje perspectief juist afhankelijk zijn van een regeling als deze. Net als 
anderen die vanwege medische, financiële, sociale of relationele redenen in een kwetsbare 
situatie verkeren. Wat ons extra trof is dat de argumenten die werden genoemd bij het 
voorstel ook op de andere doelgroepen van de urgentieregeling van toepassing waren, maar 
er expliciet voor werd gekozen alleen de urgentie voor statushouders te schrappen. Met één 
stem verschil heeft het voorstel het niet gehaald, wat betekent dat we in Ede nog steeds een 
urgentieregeling hebben voor statushouders. En terecht!  

Voorzitterschap 
In Ede vergaderen we volgens het zogenaamde BOB-model. BOB staat voor beeldvorming, 
oordeelsvorming en besluitvorming. In de praktijk betekent dit dat de donderdagen waarop 
we vergaderen zijn ingedeeld met een informatief middagprogramma, gevolgd door een 
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besluitvormende vergadering aan het begin van de avond, om daarna oordeelsvormend met 
elkaar te spreken. Voor de informatieve en oordeelsvormende vergaderingen is een poule van 
raadsleden aangesteld die in toerbeurt als voorzitter optreden. Sinds mei 2018 maak ik daar 
onderdeel vanuit. Ik probeer de bijeenkomsten in goede banen te leiden binnen de daarvoor 
gestelde tijd zonder afbreuk te doen aan een goed debat. Een leuke uitdaging die leerzaam is 
én mogelijkheden biedt bij te dragen aan een prettige sfeer, een vergadercultuur waarin we 
elkaar uit laten spreken en het behalen van de procesmatige doelstelling van ieder 
agendapunt.  
 
Lijkt het u interessant om eens een vergadering bij te wonen? Dit jaar organiseren we weer 
een ‘gasten van de raad’ en u bent welkom onze gast te zijn! U wordt door ons ontvangen, 
krijgt een rondleiding door het raadhuis, eet met ons in het bedrijfsrestaurant en mag tijdens 
de vergadering plaatsnemen bij ons in de raadzaal. Opgeven kan door één van ons te mailen 
of bellen.  
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Terugblik op het politieke jaar 2019 

Persoonlijke gegevens 
Naam:   Bram van der Beek 
Woonplaats: Ede-Oost 
Telefoon:  06 17 67 86 70  
E-mail: bram.van.der.beek@ede.nl 
Raadslid sinds: 29 maart 2018 
Twitter: @bram_beek 
Facebook: /bram.vanderbeek.5 

Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2019 voornamelijk beziggehouden? 

Duurzame energie 
Dit jaar werd veel van mijn aandacht opgeëist door duurzame energie, en dan met name de 
opwek daarvan. Ik neem u daar graag in mee. 

De wereldleiders hebben in Parijs afgesproken zoveel mogelijk moeite te oden om onder de 1,5 
graad opwarming te blijven, maar zeker onder de 2 graden omdat er dan veel mensen zwaar 
gaan leiden onder deze veranderende omstandigheden. Recent werd duidelijk dat als alle 
overheden zich aan hun beloften houden (wat in Nederland op dit punt ook lastig blijkt te zijn) 
dan blijven we al niet onder de 3 graden opwarming. Nederland is in Europa één van de landen 
die het meeste vervuiling per kWh energie heeft. En staat stijf onderaan in de lijstjes wat betreft 
duurzame energie opwek. Het goede nieuws is dat landelijk, maar zeker ook in Ede, het aandeel 
zonnepanelen op dak erg hard groeit. Dat kan uiteraard nog veel meer, vandaar dat we begin 
dit jaar hebben gevraagd om bij nieuwbouw van bedrijven deze te verplichten er zonnepanelen 
op te plaatsen. Het blijkt dat dit juridisch niet mogelijk is. Wat wel is gebeurd, is dat alle 
ondernemers in het buitengebied een door de gemeente aangeboden energiescan konden laten 

https://twitter.com/bram_beek
https://www.facebook.com/bram.vanderbeek.5
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doen, wat in veel gevallen ertoe leidt dat zij over (willen) gaan tot plaatsing van zonnepanelen. 
Deze scan wordt nu ook aangeboden voor ondernemers binnen de bebouwde kom. 

Begin dit jaar werd een uitnodigingskader voor zonneparken en windturbines vastgesteld. Voor 
grote zonneparken wilde een meerderheid in de raad eerst nog wachten tot duidelijk was wat 
er op restgronden mogelijk was. Toen later dit jaar duidelijk werd dat dit op korte termijn weinig 
zoden aan de dijk zou gaan zetten, is in december alsnog besloten grote zonneparken toe te 
staan. Bij beide momenten hebben we als ChristenUnie ons erg ingezet om ervoor te zorgen dat 
het landschap en met name de biodiversiteit er bij dit soort ontwikkelingen (verplicht!) op vooruit 
zou gaan. Zo hebben we in totaal 5 aanpassingsvoorstellen ingediend, die allemaal aangenomen 
zijn. 

Onze regio is wat duurzame energie betreft een achterblijvende regio. De 2 grote windturbines 
van Ede zijn ook meteen de enige in onze regio. Alle regio’s hebben sinds de vaststelling van 
het klimaatakkoord de opgave om in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn voor de 
opwekking van duurzame energie en warmte. Zij moeten halverwege volgend jaar een bod doen 
naar het Rijk. Deze Regionale EnergieStrategieën (RES) hebben sinds de zomer al veel overleg 
gevergd. Dit zal komend jaar alleen maar toenemen. Als ChristenUnie willen we dat onze 
gemeente een flinke bijdrage doet, maar dat we dat combineren met andere functies. Je kunt 
hierbij denken aan natuurherstel, recreatie, wateropvang, functieverandering van agrariërs en 
dat ook minder welvarende inwoners er baat bij hebben. Nog te vaak blijft duurzame energie 
een speelbal van voor- en tegenstanders van klimaatverandering. Terwijl er heel veel mensen 
zijn die graag willen spreken over hoe we deze grote verandering op een verstandige wijze 
kunnen vormgeven. 

Duurzaamheid gaat eigenlijk allereerst over oprecht leven met God, en je afvragen hoe je met 
je leven Hem kunt eren. Het kan dan gaan over je afvragen in hoeverre wij moeten meegaan in 
onze cultuur van consumentisme, maar juist ook over de zaken  die we nog wel kopen. Hoe 
kunnen die producten zo eerlijk mogelijk zijn? Om daarin als gemeente het voorbeeld te geven 
hebben we het initiatief genomen om daar met onze 150 miljoen aan jaarlijkse inkoop nog 
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verder in te gaan. Bijna de hele raad steunde ons in deze wens, een goede resultaat dat hopelijk 
ons inspiratie geeft voor onze eigen bestedingen. 

CPO
Naast duurzaamheid waren er ook veel andere zaken. Ik wil er graag nog 1 met u delen. 
Eind 2018 hebben we het college opgeroepen om te komen met uitnodigend beleid voor 
groepen mensen die willen zelfbouwen (dat heet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO)). Begin 2020 bespreken we dat beleid, maar ondertussen blijven de huidige 
projecten tegen veel hobbels aanlopen. Zo werd vlak na de zomer duidelijk dat het project 
Vredehorst geen uitzicht meer had op locatie waar ze zoveel plannen voor hadden gemaakt. 
Een bittere pil, ook omdat in onze ogen wij als gemeente meer hadden kunnen en moeten 
doen. Helaas bleek uit diverse gesprekken dat bij deze locatie geen perspectief meer 
mogelijk was. We hebben heel nauw contact met de wethouder over dit project, en we doen 
er momenteel alles aan om te kijken of Vredehorst op een andere locatie nog wel door 
kan gaan. Begin 2020 moet ook daar duidelijkheid zijn of dat perspectief er is. 
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Terugblik op het politieke jaar 2019 

 

 
Persoonlijke gegevens  
Naam:    Niek van den Brink  
Woonplaats:   Ede, Rietkampen 
Telefoon:   06 40 99 32 94  
E-mail:    niek.van.den.brink@ede.nl 
Raadslid sinds:   17 mei 2018 
Twitter:   @niekvandenbrink 
Facebook:  /niek.vandenbrink.1  
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2018 voornamelijk bezig gehouden? 

Programma biodiversiteit  
In Ede hebben we het afgelopen jaar het ‘programma biodiversiteit’ behandeld. Daar heb ik 
namens de fractie met veel enthousiasme een hoop energie in gestoken. De biodiversiteit 
staat wereldwijd onder druk. Wereldwijd is er nog 70% van de oorspronkelijke biodiversiteit 
over. In Nederland is dit een schokkende 15%. Het is daarom goed dat Ede beleid maakt van 
dit punt en is een uitwerking van afspraken in het bestuursakkoord. In gemeente Ede hebben 
we de hoogste soortenrijkdom van Nederland. Maar ook in Ede staat die diversiteit onder 
druk. De focus van dit programma ligt op een gezonde bodem. Denk aan cursussen voor 
boeren over duurzaam gebruik van de grond, denk ook aan bekalken van bossen waar 
verzuring optreedt. Aanvullend heb ik bij de behandeling van dit programma een motie mogen 
indienen over ‘natuurinclusieve bouw’. Natuurinclusief bouwen is een manier van bouwen waar 
de natuur bij gebaad is. Met een eenvoudig puntensysteem kan de gemeente ontwikkelaars 
voorschrijven welke mate van inspanning geleverd moet worden voor natuurinclusieve bouw. 
Ontwikkelaars kunnen dan kiezen uit een lijst maatregelen om hieraan te voldoen. 
Natuurinclusief bouwen wordt daarmee de standaard. Ontwikkelaars hebben nog wel een 
hoop vrijheid in de te nemen maatregelen. In de toekomst zal Ede uitbreiden om aan de 

https://twitter.com/niekvandenbrink
https://www.facebook.com/niek.vandenbrink.1
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woningbehoefte te kunnen voldoen. Maar uitbreiding van woonkernen vergroten de druk op 
de natuur. Daar waar de druk op de natuur hoog is, kan een hoger aantal punten gevraagd 
worden. De motie werd met 21 stemmen vóór en 16 stemmen tegen aangenomen. Begin 
2020 komt de uitwerking van de motie naar de gemeenteraad voor een definitief akkoord. 
  

Sociale huurwoningen 
Het aandeel sociale huurwoningen van de totale woningvoorraad in Ede daalt nog steeds. 
Waar we in de jaren 90 nog bijna 30% aan sociale huurwoningen hadden, is dit vandaag de 
dag teruggelopen naar 19%. De ambities van het bestuursakkoord zijn daarmee ver uit zicht. 
Dit baart mij grote zorgen. De vraag naar deze woningen is immers niet afgenomen. De 
wachttijden groeien. De grootste reden voor het tekort aan sociale huurwoningen is de 
beperkte investeringsruimte van Woonstede. Het afgelopen jaar heb ik daarom bij veel 
debatten aandacht gevraagd voor dit probleem en het beleid proberen bij te sturen. Helaas 
hebben veel voorstellen het niet gehaald, zoals hogere minimumpercentages sociale 
huurwoningen bij nieuwbouwprojecten in de dorpen. Een rechtse meerderheid in de raad durft 
niet de noodzakelijke keuzes te maken die nodig zijn. Op twee punten zijn er wel hoopvolle 
situaties ontstaan.  
1. Een motie over gemeentelijk opdrachtgeverschap heeft het gehaald. We gaan als 

gemeente onderzoeken of we zelf sociale huurwoningen kunnen realiseren om de druk te 
verlichten. Hoewel de ChristenUnie over het algemeen een kleine overheid nastreeft, 
vinden wij dat hier een uitzondering op z’n plaats is. Als de markt en de corporaties de 
woningen niet bouwen, dan is de overheid aan zet om dit marktfalen te repareren. In 
maart/april 2020 komt hier een voorstel voor naar de raad. 

2. Ook een motie op het partijcongres van de ChristenUnie heeft het gehaald. Ook Den Haag 
kan een steentje bijdragen. In de zomer van 2020 zou er een nieuw woonakkoord 
gesloten moeten worden waarbij de verhuurdersheffing -onder voorwaarden- afgeschaft 
dient te worden. Dit geeft extra ruimte aan corporaties om nieuwe woningen te bouwen. 
De motie riep de ChristenUniefractie op zich voor zo’n nieuw woonakkoord in te spannen. 
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Huisvestingsverordening  
In de huisvestingsverordening worden regels afgesproken over de verdeling van schaarse 
sociale huurwoningen. Wie komt er in aanmerking voor urgentie? Wie voor voorrang? Tijdens 
de behandeling van deze verordening kon ik mij inzetten voor twee punten die de 
ChristenUnie belangrijk vindt en belangrijke wijzigingen bewerkstelligen. 
1. Dankzij een aangenomen amendement kunnen woningcorporaties vanaf nu makkelijker 

gezinswoningen met voorrang aanbieden aan huishoudens van tenminste 3 personen. 
Hier heb ik mij hiervoor ingezet omdat het toch raar is dat ruime gezinswoningen vaak 
worden bewoond door alleenstaanden. Laten we duurzaam met onze ruimte omgaan, 
gezinnen voorrang geven bij riante gezinswoningen en vooral voor de één en 
tweepersoonshuishoudens bij gaan bouwen in Ede, zodat ook zij gemakkelijker een 
passende woning kunnen vinden. Helaas zien we dat er nog weinig gebruik gemaakt 
wordt van deze nieuwe mogelijkheid. 

2. Mantelzorgers die dichterbij zorgvragers willen wonen kunnen urgentie krijgen voor sociale 
huurwoning. Dit was al langer zo, maar nu waren er striktere voorwaarden aan verbonden 
die urgentie bijna onmogelijk maakte. Dat zou jammer zijn, want onze mantelzorgers 
moeten we koesteren. Met een amendement konden we deze strikte voorwaarden 
schrappen.  
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Terugblik op het politieke jaar 2019 

 
 
Persoonlijke gegevens 
Naam:    Sandra Kooij-Van Roekel 
Woonplaats:   Ede-Zuid, Reehorst 
Telefoon:   06 44 83 88 21 
E-mail:    sandra.kooij@ede.nl 
Raadslid sinds:   12 juli 2018 
Twitter:   @SandraKooijRoek 
Facebook:  /sandra.kooij.37 
Instagram:  /kooijsandra 
 
Waarmee heb ik mij als raadslid in 2019 voornamelijk bezig gehouden? 
 
In 2019 ben ik wegens ziekte een tijd verminderd betrokken geweest en vanaf eind juni heb ik 
16 weken ziekteverlof gehad. Gelukkig kon ik begin oktober weer aanhaken. 

Verder inwerken 
Als raadslid vind ik het belangrijk om te weten wat er allemaal gebeurt in gemeente Ede. In 
mijn tweede jaar als raadslid ben ik verder gegaan met het brengen van werkbezoeken, 
onder andere aan Cultura, kinderboerderij De Oude Hofstede, de KenHem Community en 
kennismaken met de nieuwe directeur van de Koepelschool. Ook ben ik betrokken gebleven 
bij het wijkoverleg in Ede-zuid. 
 
Om wat meer inzicht te krijgen in de begrotingscyclus en het financiële beleid van de 
gemeente ben ik gestart met een korte cursus Gemeentefinanciën die wordt aangeboden 
door het landelijk bureau van de ChristenUnie. Dit is leerzaam en geeft meer inzicht in de 
mogelijkheden die we als raad hebben om te sturen op financiën. 

https://twitter.com/SandraKooijRoek
https://www.facebook.com/sandra.kooij.37
https://www.instagram.com/kooijsandra/


De Edese Participatie Aanpak 
Samenleven in wijk en buurt krijgt ook vorm in meedenken en -beslissen over ontwikkelingen 
in de wijk waar je woont. Dit kan bijvoorbeeld gaan over aanleg nieuwe riolering, 
speeltuintjes, vuurwerkoverlast en andere onderwerpen. Gemeente Ede beslist dit niet alleen 
voor en namens inwoners, maar graag ook mét inwoners. Hiervoor is de Edese Participatie 
Aanpak afgelopen jaar opgesteld door college en goedgekeurd door de raad. Ik heb afgelopen 
jaar meegedaan aan een training over deze participatieaanpak. Komend jaar zal deze aanpak 
worden uitgetest in drie projecten. Samen met nog een aantal raadsleden neem ik deel aan 
de groep die de aanpak kritisch zal volgen en evalueren. 

Participatie en inkomen 
Het hebben van betaald werk is niet voor iedere inwoner van Ede vanzelfsprekend of op elk 
moment mogelijk. In dat geval is er de mogelijkheid om een bijstandsuitkering in het kader 
van de Participatiewet te ontvangen. In december hebben we als raad de 
handhavingsverordening bij deze wet goedgekeurd die door het college is opgesteld. De 
ChristenUnie vindt het natuurlijk belangrijk dat er geen onrechtmatig gebruik van de bijstand 
plaatsvindt, maar de nadruk moet blijven liggen op preventie: het goed kennen, informeren 
en ondersteunen van onze inwoners. Daarom heb ik tijdens de raadsvergadering van 12 
december een amendement ingediend waarin we voorstellen om in de verordening op te 
nemen dat controlemaatregelen pas ingezet worden als daar aanleiding toe is. Hoewel dit 
amendement, naast de mede-indieners GroenLinks, EdeNu en PvdA, alleen steun kreeg van 
DKE, hebben we het signaal afgegeven dat wat ons betreft respect en vertrouwen de basis 
zijn van het handhavingsbeleid in Ede. 
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Bereikbaarheid lokale overheid 
De Nationale Ombudsman constateerde in 2019 dat de fysieke bereikbaarheid van de 
overheid nogal te wensen overlaat. Steeds meer mensen vinden de regelgeving ingewikkeld 
en weten niet altijd waar ze met hun vragen terecht kunnen.  
 
De ChristenUnie Ede vindt dat gemeente Ede goed bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor 
al haar inwoners, ook fysiek. Daarom heb ik tijdens de behandeling van de 
programmabegroting 2020-2023 de motie 'hulploket voor inwoners van Ede' ingediend, 
samen met CDA, GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA. De motie is met een grote 
meerderheid in de raad aangenomen en roept het college op om de mogelijkheden voor een 
wijkloket in Ede te onderzoeken, in bijvoorbeeld een buurthuis, wijkcentrum en/of andere 
laagdrempelige ontmoetingsplek; Natuurlijk blijf ik de komende tijd de uitvoering van deze 
motie volgen. 
 

Gezonde levensstijl  
Vorig jaar is onze motie ‘Lokaal Preventieakkoord’ net niet aangenomen, maar als raadslid 
blijf ik zoeken naar mogelijkheden om de een gezonde levensstijl voor de inwoners van Ede te 
bevorderen. Namens de ChristenUnie diende ik daarom van harte de motie ‘Terugdringen 
van alcoholgebruik onder kinderen en jongeren’ mee in. Deze motie roept net college op om 
het huidige lokale beleid te evalueren en op basis van de uitkomsten daarvan samen met 
onder andere ouders, scholen, de jongeren zelf uiterlijk in Q2 van 2020 te komen met een 
plan van aanpak om alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Ede tegen te gaan. Dit 
plan bespreken we dan vervolgens in de raad. We zijn ervan overtuigd dat we als 
samenleving de handen ineen moeten slaan om alcoholgebruik onder kinderen en jongeren 
te voorkomen. We kunnen leren van het IJslandse preventiemodel dat zich richt op het 
verminderen van de risicofactoren voor alcoholgebruik en het versterken van de actieve 
betrokkenheid van ouders, scholen en gemeenschappen. 
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Terugblik op het politieke jaar 2019 

Persoonlijke gegevens 
Naam:  Harry Hindriks 
Woonplaats: Ede, Veldhuizen B 
Telefoon: 06 21 80 22 97 
E-mail: harry.hindriks@ede.nl 
Fractievolger: vanaf 16 april 2015 tot 21 maart 2018 en 

vanaf 14 juni 2018 tot 20 juni 2019  
Tijdelijk raadslid: vanaf 20 juni 2019 tot 10 oktober 2019 
Fractievolger:  vanaf 10 oktober 2019 tot heden 

Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2019 voornamelijk bezig gehouden? 

World Food Center 
Meer nog dan al verwacht stond de komst van het World Food Center (afgekort: WFC) ook in 
2019 in het middelpunt van het politieke krachtenveld. Oorzaak daarvan was vooral de 
verwarring rondom het tot 19,2 miljoen euro opgelopen exploitatieverlies. Dat 
exploitatieverlies had namelijk betrekking op het hele gebied van 28 ha waarin het WFC 
gevestigd gaat worden. Dus niet alleen op het WFC zelf, waarvoor ongeveer 1 ha nodig is, 
maar ook op alle andere in het hele gebied voorziene woningbouw, bedrijvigheid en overige 
voorzieningen. Het van die 19,2 miljoen aan het WFC zelf toe te rekenen exploitatieverlies 
bedroeg ca 6,2 miljoen. Dat is natuurlijk ook een heel groot bedrag. Maar om het in het juiste 
perspectief te (blijven) zien is het misschien wel goed te bedenken dat dit voor het WFC een 
eenmalig bedrag is terwijl er structureel, dat is: ieder jaar, eenzelfde bedrag van 6 miljoen 
toegelegd moet worden op een voorziening als Cultura. Gaat de vergelijking van het WFC met 
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Cultura helemaal op? Misschien niet. Maar wat wel opgaat is dat de gemeente voor een 
immense taak stond. Niet alleen op cultureel maar ook op economisch gebied. De taak 
namelijk om invulling te geven aan de ontwikkeling van de Kazerneterreinen nadat Defensie 
haar vertrek had aangekondigd. En nog voordat het WFC zelfs maar in beeld was is daarbij de 
keuze op Food gevallen. Was er toen een andere keuze gemaakt dan zou er eveneens van 
een aanzienlijk exploitatieverlies sprake zijn geweest. Zo’n exploitatieverlies ontstaat namelijk 
vooral omdat er ambtelijke uren en rente worden toegerekend vanaf het moment dat een 
gebied in ontwikkeling (= in exploitatie) wordt genomen. Dit terwijl daar dan geen inkomsten 
tegenover staan omdat die pas komen als er bouwrijpe grond uitgegeven kan worden. Voor 
de ChristenUnie Ede is het WFC de gelegenheid bij uitstek om Ede na het Enka- en 
Defensietijdperk weer een stevig nieuw economisch perspectief te bieden terwijl daarmee 
bovendien een bijdrage wordt geleverd aan het helpen in kaart brengen en zo mogelijk 
helpen oplossen van het wereldwijde voedselvraagstuk in al zijn facetten. 
 

Onderstation Lunteren 
Een andere zaak die de gemoederen politiek nogal heeft beziggehouden speelde zich af in 
Lunteren. Het betrof het voornemen van ProRail om op de bestaande groenstrook langs het 
station Lunteren een zogenaamd onderstation te realiseren. Dat onderstation was nodig, zo 
liet ProRail weten, omdat de treinen die op het spoortraject Ede-Wageningen – Barneveld 
ingezet langer zullen worden en daarom meer stroom nodig hebben. Daarnaast ook om de 
aanraakspanning die op de spoorstaven optreedt bij het ongeveer gelijktijdig vertrekken van 
de treinen in de richting van Barneveld en in de richting van Ede-Wageningen terug te 
brengen. Het plan van ProRail leidde tot 48 zienswijzen en veel commotie in Lunteren. En 
naar de mening van de ChristenUnie Ede ook terecht. Want de argumenten van ProRail om 
niet voor een andere locatie te kiezen, namelijk de precedentwerking, de extra kosten en de 
vergelijking met de plaatsing van een stoppenkast, deugden voor geen meter. En dus werd op 
6 juni 2019 de door het college voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan door de 
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gemeenteraad afgewezen. Het tegen die afwijzing op 16 juli 2019 bij de Raad van State 
ingesteld beroep werd onlangs door ProRail ingetrokken. ProRail gaat alsnog doen wat de 
gemeenteraad al op 6 juni 2019 van haar verlangde: op zoek naar een nieuwe locatie. Als 
reden wordt door ProRail gegeven dat er nieuwe inzichten zijn die te maken hebben met de 
elektriciteitsvoorziening. Het toont eens temeer aan dat het goed is dat de gemeenteraad van 
Ede niet voor de argumenten van ProRail is gezwicht. 
 

De Parklaan 
Aan het begin van het jaar 2019 is er ook duidelijkheid gekomen omtrent de definitieve 
aanleg van de Parklaan, gedeelte Enkalaan – onderdoorgang A12. De fractie van de 
ChristenUnie heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zij voorstander was van een 
vierbaans Parklaan. Niet omdat de natuur de fractie niet aan het hart gaat maar omdat zij die 
vierbaansweg in verband met een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk achtte. Wel heeft 
de ChristenUnie steeds rekening gehouden met een mogelijke vernietiging van het 
bestemmingsplan Parklaan in verband met de stikstofproblematiek. Het arrest van het 
Europese Hof over de PAS-wetgeving maakte het meer dan waarschijnlijk dat het 
bestemmingsplan Parklaan, waarin die vierbaansweg was voorzien, door de Raad van State 
zou worden vernietigd. Het is daarom een goede zaak dat met de indieners van bezwaren 
tegen de vierbaansweg alsnog overeenstemming is bereikt over de aanleg van een 
tweebaans-Parklaan. Door de intrekking van die bezwaren kon het bestemmingsplan “Ede – 
Parklaan” in werking treden. En als gevolg daarvan is de aanleg van de Parklaan in elk geval 
mogelijk geworden, zij het in een uit verkeerskundig oogpunt mogelijk minder optimale 
variant.  
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Terugblik op het politieke jaar 2019 

 
 

Persoonlijke gegevens 
Naam:   Jaap Helmond 
Woonplaats:  Ede, Buitengebied 
Telefoon:  06 29 737 456  
E-mail:   jaap.helmond@ede.nl  
Fractievolger sinds: 13 september 2018 
Twitter:  @JaapHelmond 
Facebook:  /jaaphelmond 
Instagram:  /jaaphelmond 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2019 voornamelijk beziggehouden? 

Kantorenvisie 
Misschien heeft u het wel meegekregen; de behandeling van de Kantorenvisie FoodValley 
2019-2027. Een visie die, voor langere periode, FoodValley-breed wordt vastgesteld over de 
toekomst van de kantorenmarkt. Zo’n visie bespreekt welk beleid, in dit geval de regio, gaat 
voeren. Toen ik het dossier aan het doornemen was bleek, tot mijn verbazing, 13% van de 
kantoren in Ede – structureel – leeg te staan. Tot mijn nog grotere verbazing werd nauwelijks 
op die leegstand ingegaan. Met in mijn achterhoofd de tekorten op de woningmarkt was de 
link snel gemaakt. Wat als we die leegstaande panden om kunnen bouwen naar woningen? 
Na enig onderzoek bleek dit al op meerde plaatsen – succesvol – te gebeuren. Ook in Ede zijn 
meerdere panden geschikt voor ombouw. Reden genoeg om een motie voor te bereiden die 
oproept tot het transformeren van kantoren naar woningen. Alle partijen, met uitzondering 
van de VVD, steunde de motie. Genoeg draagvlak dus, over tot actie.  
 

https://twitter.com/JaapHelmond
https://www.facebook.com/jaaphelmond
https://www.instagram.com/jaaphelmond/


N224 
De N224 is een weg waar veel om te doen is. Als u er vaak over rijdt begrijpt u wat ik bedoel; 
onveilige situaties, snelheidswisselingen, slechte doorstroming en ga zo maar door. Op 
initiatief van GroenLinks hebben wij een motie mede-ingediend die oproept om nu eindelijk 
tot oplossingen te komen. Echter is daar geen meerderheid voor en dat is vreemd.  
Het lastige in dit is dat een deel van de N224 van de provincie is, een deel van de gemeente 
Ede en een deel van Rijkswaterstaat. Om tot een goede oplossing te komen moet dus met 
alle partijen om de tafel gegaan worden en het lijkt er soms op dat men daar geen zin in 
heeft. Feit is dat er wat moet gebeuren. Wat de ChristenUnie betreft is dat o.a. een 
snelheidsverlaging, veilige oversteekplaatsen en een groene golf. Op dit moment staat de 
situatie ook op de agenda van de provincie dus wij blijven het nauwgezet volgen en blijven 
elke aanleiding gebruiken om tot een oplossing te komen. 

Invulling Friso kazerne 
Er wordt al enige tijd nagedacht over de invulling van de Frisokazerne. Op dit moment ligt er 
een voorstel omtrent het levensverhaal van Helene Kröller-Müller. Nadat het idee gedeeld 
was, waren wij niet enthousiast; we willen namelijk geen ‘dependance’ van het Kröller-Müller 
museum op zo’n prominente, historische plaats. Toegegeven moet dat, na een gesprek met 
de wethouder, ons beeld iets gekanteld is. We zien mogelijkheden, maar het originele plan 
vraagt nog wel om een diepere uitwerking. Op dit moment staat alles nog in de 
kinderschoenen. We zullen u op de hoogte blijven houden via de nieuwsbrief en onze sociale 
media-kanalen. 
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Voorzitterschap Provinciale Unie (PU) ChristenUnie Gelderland 
Op dinsdagavond 5 november was de Algemene Ledenvergadering van de Provinciale 
ChristenUnie Gelderland, waar ik verkozen ben als nieuwe voorzitter nadat Jan de Jonge uit 
Bennekom, na een lange bestuursperiode afscheid nam. 
Als voorzitter wil ik graag samen met het bestuur mij inzetten voor verbinding. Verbinding 
met burgers, de lokale afdelingen, bedrijven, organisaties, etc. We zetten de komende tijd in 
op samenwerking en visie op de toekomst. Daarnaast gaan we leuke events organiseren waar 
we u hopen te ontmoeten.  
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Terugblik op het politieke jaar 2019 
 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Leon Meijer 
Woonplaats:  Ede-Oost 
Wethouder sinds: 08 mei 2014 
Twitter:   @leonmeijer_ 
 
Met welke dossiers heb ik mij in 2019 voornamelijk bezig gehouden? 

Euro’s  
In de media krijgen verschillende onderdelen van mijn portefeuille als jeugdzorg, WFC en 
luchtvaart aandacht. Minder in de schijnwerper staat financiën, terwijl dat een groot deel van 
mijn tijd vraagt en voor een gemeente de basis is waarop we al onze plannen uitvoeren. 
Daarom in dit jaarverslag een duik in de gemeentefinanciën.  
 
440 miljoen euro, dat is de jaarlijkse begroting van de gemeente Ede. Een bedrag dat in een 
jaar tijd uitgegeven wordt. Als wethouder financiën heb ik de taak om de Edese gemeenteraad 
een begroting te presenteren die klopt, de uitgaven in balans met de inkomsten. Dat lijkt op 
papier eenvoudig maar dat is het in werkelijkheid niet. Laten we eerst maar even naar de 
uitgaven kijken. Sommige zaken zijn goed te begroten. Het aantal wegen dat we gaan 
vervangen, het aantal paspoorten dat we uitgeven. Subsidie aan Cultuur, de kosten van de 
bibliotheek. Maar een aantal zaken zijn veel moeilijker in te schatten. Wat gaat de aanpak van 
de eikenprocessierups bijvoorbeeld kosten. Wordt het een strenge winter of zachte en moeten 
we veel of weinig zout strooien. En dan de kosten voor de zorg. De wet verplicht gemeenten 
om jeugdzorg te verstrekken – ongeacht de financiële situatie van de gemeente. Hetzelfde 

https://twitter.com/LeonMeijer_
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geldt voor de WMO. Als we door ons geld heen zijn, laten we toch een traplift installeren voor 
iemand die slecht ter been is geworden.  
 
De afgelopen jaren zijn onze tekorten op de jeugdzorg flink toegenomen. We krijgen van het 
Rijk 23 miljoen euro per jaar voor de jeugdzorg, maar geven 32 miljoen uit. Het tekort van 9 
miljoen financieren we uit de algemene reserve van de gemeente. Maar dat kunnen we niet 
jaren volhouden. Daarom hebben we plan opgesteld om de tekorten in het sociaal domein in 
een paar jaar tijd terug te dringen, zodat de inkomsten beter in evenwicht zijn met de 
uitgaven.  
 
Naast uitgaven heeft een gemeenten ook inkomsten. Maar de knoppen om aan te draaien zijn 
niet zo indrukwekkend. Van onze 440 miljoen komt bijna ¾ uit het gemeentefonds, en dus 
rechtstreeks van het Rijk. De overige 110 miljoen ontvangen we door leges, de ozb belasting, 
afvalstofheffing en de rioolheffing. De afvalstofheffing en de rioolheffing zijn puur alleen 
bedoeld voor respectievelijk het ophalen van afval en het onderhoud van het riool. Daar kan 
een gemeente dus geen extra inkomsten uit halen. Blijft over de OZB belasting.  
Een politiek gevoelig onderwerp. Geen enkele partij die de belasting graag wil verhogen. Daar 
hebben we in ons bestuursakkoord ook afspraken over gemaakt.  
 
Voor het grootste deel van haar inkomsten is de gemeente dus afhankelijk van het 
gemeentefonds. En laat nu net de uitkering uit dat fonds teruglopen. Ooit is namelijk de 
afspraak gemaakt dat dit fonds meedeint met de uitgaven van het Rijk. Gaat het economisch 
goed en kan het Rijk meer geld uitgeven, dan krijgen ook gemeenten meer geld. Zit het 
economisch tegen en kan het Rijk minder geld uitgeven, dan krijgen ook gemeenten minder 
geld. Het gaat economisch goed en dus zou je verwachten dat we meer geld zouden krijgen. 
Helaas, door een slechte planning heeft het Rijk wel meer geld, maar geeft minder uit. 
Straaljagers werden niet geleverd en de aanpak van verschillende bruggen liep vertraging op. 
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Het Rijk gaf minder geld uit met als gevolg dat gemeenten zoals Ede ook minder kregen. En 
dat net op een moment dat onze kosten voor de zorg enorm toegenomen zijn.  
 
Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderhandel ik samen met de 
wethouder van Enschede en Utrecht met het ministerie van VWS over de jeugdzorg. Na weken 
van gesprekken met minister De Jonge kregen we het voor elkaar dat de gemeenten er in 
2019 400 miljoen en in 2020 en 2021 300 miljoen per jaar bijkrijgen. Voor Ede betekende dat 
2,6 miljoen euro erbij in 2019 en 1,8 miljoen in 2020 en 2021. Het is niet genoeg, maar in 
ieder geval een start.  
 
Ondertussen zien we dat de kosten in de jeugdzorg aan het verschuiven zijn. Minder kinderen 
worden naar een instelling verwezen, meer kinderen en gezinnen krijgen ambulante hulp. Een 
professional die thuis komt en het gezin verder helpt. Een ontwikkeling die we heel belangrijk 
vinden omdat die past bij onze visie dat kinderen zo normaal mogelijk en het liefst thuis 
kunnen opgroeien.  
 
Zonder de OZB belasting te verhogen, lukte het de begroting van de gemeente Ede sluitend te 
krijgen. En als ik dan om me heen kijk in gemeenteland en zie dat in tal van gemeenten de 
OZB belasting fors omhoog gaat, parkeertarieven duurder worden, bibliotheken dicht gaan en 
de subsidie aan sportverenigingen wordt beperkt, ben ik er wel  trots op dat we in Ede het 
voor elkaar hebben gekregen om zonder al te ingrijpende maatregelen onze financiën op orde 
te houden. Nauwlettend houden we de kosten voor de zorg in de gaten. Want als die gaan 
stijgen, zullen we in een nieuw jaar misschien toch nog moeilijke keuzes moeten maken. 
Voorop staat dat we kwetsbare inwoners van goede zorg moeten maar vooral ook willen 
blijven voorzien.  
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Bezoekadres 
Raadhuis Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede 
 
Postadres 
Raadhuis Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede 
o.v.v. Raadsfractie ChristenUnie Ede 
 
Wilt u de raadsfractie contacten? 
Op maandagavond vergadert de fractie ter voorbereiding op de agenda van de Politieke Dag 
Ede (PDE) van de daaropvolgende donderdag. De agenda voor de komende Politieke Dag Ede 
kunt u hier vinden: https://ede.raadsinformatie.nl/ 
 
Onze fractievergaderingen beginnen gewoonlijk op maandag om 19:30 uur en vinden plaats in 
onze fractiekamer A403 in het gemeentehuis, Bergstraat 4 te Ede. Wilt u contact met de 
fractie? Dat kan op verschillende manieren: 
 

 Inspreken tijdens één van onze reguliere fractievergaderingen. We maken graag even 
tijd voor u vrij. U kunt daarvoor opnemen met onze fractiesecretaris Daan Weststrate. 

 Schriftelijk of per e-mail kan natuurlijk ook. U kunt uw brief of e-mail sturen naar het 
hieronder weergegeven contactadres.  

 U kunt ons natuurlijk ook bellen. Zie hieronder voor onze gegevens. 
 
Tenslotte, we komen ook graag bij u langs! 
 

https://ede.raadsinformatie.nl/
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Fractiesecretaris 
Naam: Daan Weststrate 
Adres: Sint Hubertus 7, 6713 JN Ede 
Mobiel: 06 27 35 85 85 
E-mail:  daan.weststrate@ede.nl  
 
E-mail aan de hele fractie: christenunie@ede.nl 
Website: www.ede.christenunie.nl 
 
Bestuur van de stichting Fractiviteiten Gemeenteraadsfractie ChristenUnie Ede 
Voorzitter:   Cora Otter-Van den Bosch  
Secretaris:   Daan Weststrate   
Penningmeester:  Harry Hindriks 
Vicevoorzitter:  Dirjanne van Drongelen 

http://www.ede.christenunie.nl/
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Samenstelling van de fractie: 
De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in Ede bestond op 01-01-2019 uit zes raadsleden aangevuld met 
twee fractievolgers en een fractiemedewerker. Op 31-12-2019 bestond de raadsfractie nog uit dezelfde 
samenstelling zoals hieronder is weergegeven: 
 Cora Otter, fractievoorzitter 
 Daan Weststrate, raadslid  
 Dirjanne van Drongelen, raadslid 
 Bram van der Beek, raadslid 
 Niek van den Brink, raadslid 

 Sandra Kooij, raadslid 
 Harry Hindriks, fractievolger 
 Jaap Helmond, fractievolger 
 Annelies Grandia, fractiemedewerker 

 
Samenstelling van de raadsfractie van 20 juni t/m 10 oktober 2019:
 Cora Otter, fractievoorzitter 
 Daan Weststrate, raadslid  
 Dirjanne van Drongelen, raadslid 
 Bram van der Beek, raadslid 
 Niek van den Brink, raadslid 

 Sandra Kooij, raadslid (ziekteverlof) 
 Harry Hindriks, raadslid 
 Jaap Helmond, fractievolger 
 Annemiek Stam-Hoogstrate, fractievolger 
 Annelies Grandia, fractiemedewerker 

 
Toelichting: 
I.v.m. ziekte heeft raadslid Sandra Kooij in mei moeten besluiten haar functie als raadslid in de gemeenteraad 
tijdelijk neer te leggen in de vorm van ziekteverlof. Het verzoek van dit tijdelijk ontslag voor de duur van 16 
weken ging per 20 juni 2019 in. Tijdens haar verlof is Sandra vervangen als raadslid door Harry Hindriks, de 
huidige fractievolger. Hij werd als raadslid beëdigd tijdens de raadsvergadering van 20 juni. In diezelfde 
vergadering werd Annemiek Stam geïnstalleerd als tijdelijke fractievolger. In de raadsvergadering van 10 
oktober is Annemiek teruggetreden als fractievolger en is Harry Hindriks opnieuw geïnstalleerd als fractievolger 
zodat Sandra haar zetel weer kon innemen. Zij hoefde hierbij niet nogmaals geïnstalleerd te worden; tijdens 
haar ziekteverlof is zij in functie gebleven. Als fractie zijn we blij dat Sandra na haar verlofperiode weer terug is 
gekomen en bedanken Annemiek voor haar inzet en bijdrage. 
 
Fractievergaderingen: 
De fractie van de ChristenUnie is in 2019 in principe wekelijks op maandagavond bij elkaar gekomen in een 
fractievergadering, in totaal 38 keer. De ene week ter voorbereiding op de reguliere Politieke Dagen Ede (PDE) 
en dan andere keren voor openstaande gesprekspunten of standpuntbepalingen. 
 7 januari  
 14 januari  
 21 januari 
 28 januari 
 4 februari 
 11 februari 
 18 februari 
 4 maart 
 11 maart 
 18 maart 
 25 maart 
 1 april 
 8 april 

 15 april  
 6 mei 
 13 mei 
 20 mei 
 27 mei  
 3 juni  
 11 juni 
 17 juni 
 24 juni 
 1 juli 
 8 juli 
 15 juli 
 9 september 

 16 september 
 23 september 
 30 september 
 7 oktober 
 14 oktober 
 28 oktober 
 4 november 
 11 november 
 18 november 
 25 november 
 2 december 
 9 december 

 
 
Fractiedagen: 
De fractie van de ChristenUnie is in 2019 2x bij elkaar gekomen in zogenaamde fractiedagen: op zaterdag 02 
februari hebben we als fractie o.l.v. Nico Schipper verder nagedacht over onze speerpunten en onderlinge 
samenwerking. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september hebben we onze jaarlijkse fractiedagen gehad ter 
voorbereiding op het nieuwe politieke seizoen.   
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Politieke Dagen Ede: 
In het jaar 2019 zijn er 22 Politieke Dagen (PDE’s) georganiseerd, te weten op de volgende donderdagen:  
 17 januari  
 31 januari  
 14 februari 
 7 maart 
 21 maart 
 4 april 
 18 april 
 9 mei 

 23 mei 
 6 juni 
 20 juni 
 27 juni 
 4 juli 
 11 juli  
 18 juli 
 12 september 

 26 september 
 10 oktober  
 31 oktober  
 14 november 
 28 november 
 12 december

Er zijn door de ChristenUnie in 2019 in totaal 10 keer schriftelijke vragen (mede) ingediend: 
1. 20190117 Schriftelijke vragen ChristenUnie m.b.t. nieuwe werkwijze Sociaal Teams 

Portefeuille: Sociaal Domein   Ingediend door: Dirjanne van Drongelen 
2. 20190221 Raadsvragen ChristenUnie m.b.t. vervolg proces realisatie Tiny Houses in Ede 

Portefeuille: Wonen    Ingediend door: Niek van den Brink 
3. 20190313 Raadsvragen ChristenUnie c.s. m.b.t. financiële problemen bij de voedselbank 

Portefeuille: Sociaal Domein   Ingediend door: Cora Otter 
4. 20190408 Raadsvragen ChristenUnie en VVD m.b.t. vervolgproces verkabeling hoogspanninglijnen 

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening  Ingediend door: Daan Weststrate 
5. 20190507 Raadsvragen ChristenUnie m.b.t. Urgentieregeling statushouders huisvestingsverordening 

Portefeuille: Wonen / Sociaal Domein  Ingediend door: Dirjanne v. Drongelen, Niek v.d. Brink 
6. 20190617 Raadsvragen ChristenUnie c.s. m.b.t. verruiming openingstijden terrassen Ede zomer 2019 

Portefeuille: Ede-Centrum / Economie  Ingediend door: Daan Weststrate 
7. 20190626 Raadsvragen ChristenUnie m.b.t. extra maatregelen bestrijding Eikenprocessierups  

Portefeuille: Natuur & Landschap, Groenbeheer Ingediend door: Niek van den Brink 
8. 20190918 Raadsvragen ChristenUnie m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten op Kenniscampus  

Portefeuille: Onderwijs / Ruimtelijke Ordening Ingediend door: Daan Weststrate  
9. 20191009 Raadsvragen ChristenUnie en GL m.b.t. CPO Vredehorst   

Portefeuille: Ruimtelijke Ordening / Wonen Ingediend door: Bram van der Beek 
10. 20191230 Raadsvragen ChristenUnie, CU, GB, GL m.b.t. gemeentelijke informatie via Ede Stad  

Portefeuille: Bestuur en Organisatie  Ingediend door: Niek van den Brink 
 
Er is door de ChristenUnie in 2019 in totaal 4 keer mondelinge vragen gesteld: 
1. 20190131: Mondelinge vragen over het vervolg realisatie Tiny Houses 

Portefeuille: Wonen    Gesteld door: Niek van den Brink 
2. 20190307: Mondelinge vragen over de toegankelijkheid stembureau's 

Portefeuille: Bestuur en Organisatie  Gesteld door: Cora Otter 
3. 20190418: Mondelinge vragen over subsidie watertappunten schoolpleinen  

Portefeuille: Onderwijs / Duurzaamheid Gesteld door: Daan Weststrate 
4. 20190711: Mondelinge vragen over evaluatie en communicatie n.a.v. NK Wielrennen   

Portefeuille: Evenementen   Gesteld door: Daan Weststrate 
 
Overzicht van de ingediende moties en amendementen uit het politieke jaar 2019 
Zie bijlage 2 – overzicht van de ingediende en gesteunde moties en amendementen 
 
Amendementen ingediend door de ChristenUnie:  
Amendementen aangenomen: 13   Amendementen verworpen: 8 
 
Moties ingediend door de ChristenUnie:  
Moties aangenomen: 17    Moties verworpen: 3  Moties ingetrokken: 5 
 
Er zijn in 2019 in totaal 6 persberichten verzonden naar de pers: 
20190119 PERSBERICHT - ChristenUnie houdt vinger aan de pols bij in sociaal domein 
20190221 PERSBERICHT - ChristenUnie stelt vervolgvragen over proces realisatie Tiny Houses 
20190321 PERSBERICHT - ChristenUnie bezorgd over voorgestelde bezuinigingen in sociaal domein 
20190525 PERSBERICHT - Raadslid Sandra Kooij met ziekteverlof 
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20190620 PERSBERICHT - Harry Hindriks tijdelijk raadslid - Annemiek Stam vervangt als fractievolger 
20190626 PERSBERICHT - ChristenUnie wil extra maatregelen voor de bestrijding van de eikenprocessierups 
 
Jaarverslag 2019 over de geplaatste artikelen op de website - www.ede.christenunie.nl 
 
Januari  1 artikel 
18-01-2019 ChristenUnie houdt vinger aan de pols in sociaal domein 
 
Februari  6 artikelen 
01-02-2019 Ontwikkelingen in het dossier 'Parklaan' 
01-02-2019 Integraal veiligheidsplan 
05-02-2019 Nieuwe Edenaren 
15-02-2019 Wind- en Zonnewijzer 
15-02-2019 World Food Center (WFC) 
21-02-2019 ChristenUnie stelt vervolgvragen over realisatie Tiny Houses  
 
Maart  7 artikelen 
08-03-2019 Aandacht gevraagd voor toegankelijke stembureaus  
11-03-2019 ChristenUnie reikt Waardevol-lintje uit aan CPO Vitalius 
12-03-2019 Voedselbank in problemen 
14-03-2019 ChristenUnie reikt Waardevol-lintje uit aan A Rocha 
21-03-2019 Bedankt voor uw stem! 
22-03-2019 ChristenUnie bezorgd over voorgestelde bezuinigingen in sociaal domein 
23-03-2019 Motie natuurinclusief bouwen aangenomen 
 
April  7 artikelen 
05-04-2019 ChristenUnie wil tekort aan sociale huur- en koopwoningen intensiever aanpakken 
06-04-2019 ChristenUnie wil snel vervolg in proces ondergronds aanbrengen hoogspanningslijnen 
09-04-2019 Column: 'Gastvrijheid' 
13-04-2019 'Van herdenking van onze bevrijders naar de viering van onze vrijheid' 
18-04-2019 ChristenUnie stelt vragen over watertappunten op schoolpleinen 
18-04-2019 ChristenUnie stemt in met 1e fase ombuigingen Sociale Domein 
18-04-2019 ChristenUnie pleit voor sociale woningen op Marandi terrein Lunteren 
 
Mei  3 artikelen 
07-05-2019 Zorgen over mogelijke afschaffing urgentieregeling 
10-05-2019 Reactie ChristenUnie op Programmarekening 2018 en MPG 2019 
14-05-2019  Column: 'Biodiversiteit' 
18-05-2019 'Europa' kwam naar Ede 
25-05-2019  Raadslid Sandra Kooij met ziekteverlof 
 
Juni  5 artikelen 
07-06-2019 ChristenUnie blij met behoud urgentieregeling voor statushouders 
08-06-2019 ChristenUnie tegen voorgestelde locatie onderstation Lunteren 
20-06-2019  Harry Hindriks tijdelijk raadslid ChristenUnie 
20-06-2019 Meer onderzoek gewenst naar draagvlak algeheel gemeentelijk vuurwerkverbod 
26-06-2019  'Snel extra maatregelen voor de bestrijding van de eikenprocessierups' 
 
Juli  7 artikelen 
04-07-2019 Algemene Beschouwingen bij de behandeling Perspectiefnota 2020-2023 
11-07-2019  ChristenUnie vraagt om evaluatie op NK Wielrennen 
18-07-2019 Regiodeal Foodvalley 
18-07-2019 Onzekerheid voedselbank duurt voort 
19-07-2019  Waar staan we nu met duurzame energie in Ede? 
19-07-2019  Op de barricade voor mantelzorgers! 
20-07-2019  Het eerlijke verhaal over het WFC 
 



Jaarverslag van de ChristenUnie Ede over het jaar 2019 | Pag. 47 

Augustus 0 artikelen 
- 
 
September 2 artikelen 
12-09-2019  'Menselijke maat en eenvoud' 
19-09-2019  ChristenUnie niet blij met huisvesting arbeidsmigranten op de Kenniscampus 
 
Oktober  5 artikelen 
02-10-2019  Vernieuwde Meet-Inn als voorbeeld van een inclusieve samenleving 
07-10-2019  Week van de Toegankelijkheid 
09-10-2019  Teleurstelling en vragen over passeren plan Vredehorst 
14-10-2019  Ja-Ja sticker tegen papierverspilling voorlopig in de ijskast 
31-10-2019  Begroting 2020 - ‘Keuzes maken voor toekomstige generaties’ 
 
November 6 artikelen 
05-11-2019  Column: 'Ontmoetingen rond de soepfiets' 
06-11-2019  Jaap Helmond nieuwe voorzitter ChristenUnie Gelderland 
15-11-2019  Hulploket voor inwoners van Ede 
15-11-2019 Verkeersveiligheid N224 
18-11-2019  Toelichting op de Programmabegroting 2020-2023 
19-11-2019  ChristenUnie Ede steunt partij-motie ‘nieuw woonakkoord’ 
 
December 1 artikel 
30-12-2019  Raadsvragen n.a.v. klachten over bezorging EdeStad 
 
2019  50 artikelen zijn er via de website gepubliceerd 
 
Top-10 meest gelezen artikelen      Weergaven: Unieke weerg: 
1. 20-07-2019  Het eerlijke verhaal over het WFC     455  360 
2. 30-12-2019  Raadsvragen n.a.v. klachten over bezorging EdeStad   418  314 
3. 26-06-2019  'Snel extra maatregelen v.d. bestrijding van de eikenprocessierups' 256  173 
4. 22-03-2019 ChristenUnie bezorgd over voorgestelde bezuinigingen in  

sociaal domein         130  99 
5. 18-01-2019 ChristenUnie houdt vinger aan de pols in sociaal domein  74  62 
6. 06-04-2019 ChristenUnie wil snel vervolg in proces ondergronds aanbrengen  

hoogspanningslijnen        65  50 
7. 20-06-2019  Harry Hindriks tijdelijk raadslid ChristenUnie   64  52 
8. 12-03-2019 Voedselbank in problemen     63  54 
9. 09-10-2019  Teleurstelling en vragen over passeren plan Vredehorst  55  43 
10. 19-09-2019  CU niet blij met huisvesting arbeidsmigranten op Kenniscampus 51  42 

 
Jaarverslag Sociale Media 2019 over de geplaatste artikelen op ons Facebookaccount 
 
Januari  - 3 berichten  
Februari  - 6 berichten 
Maart  - 23 berichten 
April  - 13 berichten 
Mei  - 8 berichten 
Juni  - 7 berichten 

Juli  - 2 bericht 
Augustus - 0 berichten 
September - 4 berichten 
Oktober  - 7 berichten 
November - 11 berichten 
December - 7 berichten 

 
2019  91 berichten zijn er online gezet 
 
Wat is het verschil tussen paginaweergaven en bereik? 
* Paginaweergaven staan voor het aantal keer dat het profiel van een pagina door mensen is bekeken. Dit 
omvat mensen die zijn aangemeld bij Facebook en mensen die niet zijn aangemeld. 
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* Het bereik staat voor het aantal mensen dat een paginabericht heeft bekeken. Het bereik kan worden 
onderverdeeld in mensen die je berichten met advertenties of zonder advertenties hebben bekeken (betaald of 
organisch bericht). 
 
Top-10 berichten / foto’s met het meeste weergaven: (Het aantal personen waaraan je bericht is getoond) 
 
2019 
1. 13-03-2019 Voedselbank in problemen    2085 
2. 18-03-2019 Het kan u niet ontgaan zijn…     1897 
3. 09-03-2019 Vandaag staan we op de… PS2019    1803 
4. 21-03-2019 Bedankt voor uw stem!     1380 
5. 13-11-2019 Ede zet zich in voor… programmabegroting   1364 
6. 14-03-2019 ChristenUnie reikt Waardevol-lintje uit aan A Rocha  1277 
7. 03-04-2019 Update: Voedselbank in problemen   1257 
8. 03-01-2019 De ChristenUnie wenst      1256 
9. 18-05-2019 ‘Europa’ komt naar Ede     1150 
10. 31-10-2019 Programmabehandeling 2020    939 
 
 
 
 
 
  



Jaarverslag van de ChristenUnie Ede over het jaar 2019 | Pag. 49 

Jaarverslag 2019 over de geplaatste artikelen op ons Twitteraccount  
 
Toptweets in de periode 1              1 januari t/m 31 maart 2019 
U hebt met uw Tweets 26,034 weergaven verdiend gedurende deze periode van 90 dagen 

 
Toptweets in periode 2         1 april t/m 30 juni 2019 
U hebt met uw Tweets 45,276 weergaven verdiend gedurende deze periode van 91 dagen. 
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Toptweets in periode 3               1 juli tot 30 september 2019 
U hebt met uw Tweets 17,065 weergaven verdiend gedurende deze periode van 91 dagen 

 
 
Toptweets in periode 4                    1 oktober t/m 31 december 2019 
U hebt met uw Tweets 26,260 weergaven verdiend gedurende deze periode van 91 dagen. 
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Datum A / M Titel Betrokken partijen Raadslid Status 
14-feb Amendement Focus in de regio - onderzoek leerlingenvervoer CDA, SGP, CU, VVD Daan Weststrate Aangenomen  
14-feb Amendement Extra kaders - versterking biodiversiteit CU, CDA, GL. GB Bram van der Beek Aangenomen  
14-feb Motie Aarbeidsvoorwaarden medewerkers beschut werk GL, CU, GB, BB, PvdA Dirjanne van Drongelen Ingetrokken 
14-feb Amendement Geen maximum aan beschutte werkplekken CU, GL, BB, PvdA Dirjanne van Drongelen Verworpen 
14-feb Motie Energie combineren met andere doelstellingen CU, PvdA Bram van der Beek Aangenomen  
21-mrt Amendement Verbod oplaten ballonnen in het algemeen  GL, CU, CDA, D66, PvdA Cora Otter Aangenomen  
21-mrt Motie Aansluiten bij alliantie kinderarmoede PvdA, CU,CDA, GL, EdeNu, D66 Cora Otter Aangenomen  
21-mrt Motie Natuurinclusief bouwen CU, SGP, GL, PvdA Niek van den Brink Aangenomen  
18-apr Amendement Minimumpercentages sociale woningbouw dorpen CU, PvdA Bram van der Beek Verworpen 
18-apr Amendement Onderzoek en besluit gemeentelijk opdrachtgeverschap CU, GB, GL, EdeNu, D66, PvdA, DKE Bram van der Beek Aangenomen  
9-mei Amendement aandacht governance en democratische legitimering CDA, SGP, CU, GB, VVD, GL, D66 Daan Weststrate Aangenomen  
23-mei Amendement Reserves sociaal domein PvdA, CU, EdeNu Cora Otter Aangenomen  
6-jun Amendement Raadsbesluit in lijn brengen met bestuurlijke reactie VVD, CU, CDA, GB, GL Cora Otter Aangenomen  
6-jun Amendement Voorrang 4-kamerwoningen aan huishoudens met 3(+) pers. CU, CDA Niek van den Brink Aangenomen  
6-jun Amendement Minder strikte voorwaarden urgentieregeling mantelzorg CU, CDA, GL Niek van den Brink Aangenomen  
18-jul Amendement Dividend ACV toekennen aan product afval VVD, CU, CDA, GB, GL Niek van den Brink Aangenomen  
18-jul Amendement Schrappen eigen bijdrage thuisondersteuning mantelzorgers CU, CDA, GL, BB, EdeNu, D66, PvdA, DKE Dirjanne van Drongelen Aangenomen  
18-jul Amendement Ondersteuning verhuizing Voedselbank PvdA, CU, GL, BB, D66, DKE, FW  Cora Otter Verworpen 
18-jul Amendement Herziening leerlingenvervoer GL, CU, BB, EdeNu, PvdA Dirjanne van Drongelen Verworpen 
18-jul Motie Terugdringen wachtlijst woningzoekenden DKE, CU, GL, PvdA Niek van den Brink Aangenomen  
18-jul Motie Boter bij de Vis (financiering gemeenten) GL, CU Harry Hindriks Aangenomen  
18-jul Motie Instandhouding van alle sociale huurwoningen GB, CU, EdeNu, D66, PvdA Bram van der Beek Ingetrokken 
18-jul Motie Tegengaan gebruik lachgas SGP, CU, CDA, GB, VVD, BB, EdeNu, PvdA Cora Otter Aangenomen  
18-jul Motie Landmachtdagen in Ede SGP, CU, CDA, VVD, BB, EdeNu, D66, PvdA, FW Daan Weststrate Aangenomen 
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26-sep Amendement Kaders regionale energie strategie (RES) CDA, CU, VVD, GL, D66, DKE Bram van der Beek Aangenomen  
10-okt Motie Invoering Ja/Ja sticker CU, GL Niek van den Brink Verworpen 
14-nov Motie Duurzaam inkopen CU, CDA, GL, PvdA Bram van der Beek Aangenomen  
14-nov Motie Veiligheid op N224 verbeteren GL, CU, EdeNu, D66, PvdA Niek van den Brink Verworpen 
14-nov Motie Afvalscheiding maatschappelijke organisaties GL, CU Niek van den Brink Ingetrokken 
14-nov Motie Pilots naar effectieve en legitieme beleidsexperimenten GL, CU, CDA Sandra Kooij Verworpen 
14-nov Motie Parkeerplaats zwangere vrouwen en gezinnen GB, CU  Daan Weststrate Aangenomen  
14-nov Motie Geboortebos- en bomen GB, CU, GL Niek van den Brink Aangenomen  
14-nov Motie Actie bij retailvisie GB, CU Daan Weststrate Ingetrokken 
14-nov Motie Welkomstpakket nieuwe inwoners CDA, CU, GB, BB Sandra Kooij Aangenomen  
14-nov Motie Tegengaan alcoholgebruik onder jongeren CDA, CU, VVD, BB Sandra Kooij Aangenomen  
14-nov Motie Hulploket inwoners Ede en Lunteren CU, CDA, GB, GL, PvdA Sandra Kooij Aangenomen  
14-nov Motie Groene daken op bushokjes SGP, CU, PvdA, FW Niek van den Brink Aangenomen  
28-nov Motie Transformatie kantoren naar woningen CU, SGP, CDA, GL, D66, PvdA Niek van den Brink Aangenomen  
12-dec Amendement Ontwerkcriteria Wind- en Zonnewijzer CU, CDA, PvdA Niek van den Brink Aangenomen  
12-dec Motie Uitwerking tenderprocedure CU, CDA, PvdA Niek van den Brink Aangenomen  
12-dec Motie Financiële participatie CU, CDA Niek van den Brink Aangenomen  
12-dec Amendement Controlemaatregelen Handhavingsverordening CU, GL, EdeNu, PvdA Sandra Kooij Verworpen 
12-dec Amendement Schrappen kosten uit de beschikking CU, GL, PvdA Dirjanne van Drongelen Verworpen 
12-dec Amendement Schrappen kosten uit de beschikking (WMO) CU, GL, PvdA Dirjanne van Drongelen Verworpen 
12-dec Amendement Schrappen kosten uit de beschikking (Jeugdhulp) CU, GL, PvdA Dirjanne van Drongelen Verworpen 
12-dec Motie Evaluatie over keuze kosten opnemen in beschikking CU, GL, PvdA Dirjanne van Drongelen Ingetrokken 
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