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Algemene politieke beschouwing op het jaar 2021 

 

Geachte collega’s, college, pers, meekijkende en meeluisterende 

geïnteresseerden, 

Zoals u weet, ben ik een positief ingesteld mens. Daarom wil ik, in mijn 

beschouwingen naar het komende jaar, ook een positief verhaal houden. In 

mijn algemene beschouwingen van de afgelopen jaren was ik nogal eens 

kritisch op de democratische verhoudingen binnen de gemeente Voorst. Vele 

malen heb ik erop gewezen dat de verhoudingen in onze raad volkomen 

vastgeroest zijn. Het akkoord tussen het college en de coalitiepartijen in de 

raad was in beton gegoten.  

De oppositie kon met nog zulke goede voorstellen komen, maar als het 

almachtige GB, gesteund door CDA en D66, zijn ‘njet’ uitsprak, ging het niet 
door. Voor de oppositie was er geen eer aan te behalen, hoe goed en 

waardevol en zinnig hun voorstellen ook waren. Maar nu ik zie lichtpuntjes aan 

de democratische hemel boven onze gemeente.  

Als voorbeeld wil ik hierbij noemen het wegstemmen van het plan om een 

aantal van de 500 alleengaande kinderen uit vluchtelingenkampen op Griekse 

eilanden in Nederland op te nemen. Nu zult u zeggen: hoe kan het 

wegstemmen van zo’n goed plan nu wijzen op een verbetering van de 
democratische structuur? Natuurlijk is het verschrikkelijk jammer dat het 

voorstel weggestemd is, maar toch bespeurde ik een verandering ten goede.  

Waar ik ten eerste heel blij mee was, dat was dat het CDA voor het voorstel 

stemde. Toen een tijd geleden in deze raad het kinderpardon besproken werd, 

stemde het CDA nog tegen. Dat het CDA in Voorst nu wel voorstemde, daar 

werd ik blij van.  
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Ten tweede was ik blij dat 2 van de 3 coalitiepartijen, naast het CDA ook D66, 

voor het voorstel stemden. De raadsleden van die partijen hebben dus hun 

eigen hart en geweten gevolgd worden en niet het ‘njet’ van GB.  

En wat mij ten derde blij en hoopvol maakte was dat het college, na een kleine 

aanpassing, voor het voorstel was. Het college blijkt dus ook te kunnen 

luisteren naar verstandige voorstellen van de oppositie. Daar had ik tot nu toe 

niet veel voorbeelden van gezien.  

Natuurlijk is het niet alleen maar ‘hosanna’. De starre fractiediscipline binnen 
GB heeft ervoor gezorgd dat het voorstel jammer genoeg werd afgeschoten. 

Onbegrijpelijk voor een partij die zegt op te komen voor de belangen van alle 

gemeenteleden.  

Maar zoals gezegd, voorzitter: mijn overwegende gevoel voor het komende 

jaar is: hoop.  

Hoop dat dit college in het komende jaar beter zal luisteren naar de raad. Want 

daarin is nog veel te verbeteren. Een bevestiging daarvan was de laatste IBB 

waar wij aan het slot werden bijgepraat over de coronacrisis in Voorst. Vier 

heren die een voordracht geven maar vervolgens weigeren iets op papier te 

zetten. Hier gold nog steeds de regel: allemaal in de maat, anders wordt het 

college kwaad.  

Hoop ook dat GB de starre fractiediscipline kan laten varen, dat leden hun 

eigen hart en hun eigen geweten mogen volgen.  

Hoop tenslotte voor de lokale christendemocratie. Het feit dat het CDA nu wel 

voor het voorstel alleengaande kinderen stemde, in tegenstelling tot het 

voorstel over het kinderpardon, maakt mij, als overtuigd christen en 

democraat, dankbaar. Dat CDA, daar kan ik, als CDA-er die uit nood geboren 

hier in Voorst een camouflagepak draagt, mij weer in vinden.  

Voorzitter. Het hoogste orgaan in de gemeente is en blijft de gemeenteraad. 

Voor de prioriteit van de raad, voor de belangen van de hele Voorster 

gemeenschap, voor de belangen van diegenen in onze gemeente die het niet 

makkelijk en niet breed hebben, daarvoor zal ik me in het komende jaar blijven 

inzetten.   
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Daarbij denk ik in het bijzonder aan zaken binnen het sociale domein, zoals 

sociale huisvesting, vroegtijdige schoolverlaters en relatief verzuim. En ook 

denk ik daarbij, door de huidige racismecrisis, aan mensen in onze gemeente 

die uit andere landen komen. Komt racisme ook voor in onze gemeente? Wordt 

bij sollicitaties alleen naar de persoon en zijn of haar capaciteiten gekeken? Of 

komt het in Voorst ook voor dat ze niet naar de school gaan waar ze op basis 

van hun cijfers heen kunnen?   

Voor die mensen in onze mooie gemeente, voor alle mensen die het niet zo 

makkelijk en niet zo breed hebben, zal ik me het komende jaar blijven inzetten.  

Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend 

15 juni 2020 

 


