
 

Jaarverslag afdeling Westland 2020 

 
De fractie van ChristenUnie-SGP bestaat uit twee raadsleden: Ad van Harmelen (SGP, tevens 

fractievoorzitter) en Arij de Bloeme (CU) en twee steunraadsleden: Anja Muilwijk (tevens fractieondersteuner) 

en Anton van Spronsen (SGP). Op 22 september wordt ook Bea Koen (CU) beëdigd tot steunraadslid. Zij gaat 

de fractie vertegenwoordigen in de commissie Economie, Financieel beleid en Organisatie (EFO). Wij zijn 

dankbaar dat er ook weer iemand van de CU steunraadslid is. 

Er zijn dit jaar 2 voortgangsgesprekken geweest met Arij de Bloeme. De inbreng vanuit het bestuur wordt 

gewaardeerd door Arij. 

Voorzitter Keetie van der Wel heeft een voortgangsgesprek gehad met wethouder Leen Snijders. 

Het bestuur bestaat uit: Keetie van der Wel-Kuipers (voorzitter), Marijke Ouwendijk (secretaris), Rien Otto 

(penningmeester tot 24-09-2020, daarna algemeen bestuurslid), Bea Koen (bestuurslid tot 22-09-2020), 

Guido Zwarts (bestuurslid), Wilfred de Zeeuw (penningmeester vanaf 24-09-2020). De functie van 

penningmeester van de fractie is overgenomen van Rien Otto door Ton van Spronsen (bestuurslid, 

steunraadslid) van de SGP. 

Er zijn 5 bestuursvergaderingen geweest in 2020, waarvan 1 digitaal. Ook is er een gezamenlijke vergadering 

van de besturen van CU en SGP Westland geweest. 

Er zijn 9 fractievergaderingen geweest. Zes hiervan zijn digitaal geweest, waarbij ook geen bestuursleden 

aanwezig zijn geweest. De fractievergadering van oktober is komen te vervallen omdat de fractie op die avond 

de begrotingsbespreking heeft.  

Op 24 september is er een ledenvergadering geweest. Statenlid voor Zuid-Holland Jacco Schonewille en 

wethouder Leen Snijders hebben een presentatie gegeven. Tijdens de ledenvergadering is Wilfred de Zeeuw 

aangesteld en voorgesteld als nieuwe penningmeester en hebben we aan de leden verantwoording afgelegd 

over het jaarverslag 2019 en het financieel jaarverslag 2019. Er was een goede opkomst. Een verslag van de 

ledenvergadering is als nieuwsbrief naar de leden gestuurd. 

Op 13 juni en 21 november zijn er online partijbijeenkomsten geweest. Aan de bijeenkomst van 21 november 

heeft Wilfred de Zeeuw deelgenomen. Als lid was er de mogelijkheid om mee te kijken of om achteraf de 

bijeenkomst terug te kijken. Tijdens de bijeenkomst van 21 november zijn de kandidaten voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van 2022 voorgesteld. Wilfred de Zeeuw is namens de CU Westland campagneleider voor 

de Tweede Kamerverkiezingen van 2022. 

Op 5 september hebben Keetie van der Wel en Wilfred de Zeeuw online deelgenomen aan The Impact 

Factory als landelijke aftrap voor de landelijke verkiezingen van de Tweede Kamer. Er waren diverse sprekers 

en er konden online workshops gevolgd worden. 

De Provinciale Unie heeft in maart (fysiek) en november (digitaal) een achterbanbijeenkomst gehouden. In de 

bijeenkomst van november is het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 vastgesteld en goedgekeurd. 

Op 12 december ondertekenden de ChristenUnie en PCOB in de gemeente Westland een intentieverklaring 
waarin zij afspreken zich in te zetten voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0. Dit deden zij 
precies op het moment dat de landelijke vertegenwoordigers een handtekening zetten onder het manifest 
Waardig Ouder Worden 2.0. 

In juli hebben we ons aangemeld bij het landelijke ‘nietalleen.nl’, waarbij we aangegeven hebben beschikbaar 
te zijn voor diverse hulpvragen. 

Op 19 september hebben enkele bestuurs- en fractieleden deelgenomen aan de World Clean Up Day. Op 
deze dag hebben in 180 landen mensen de aarde een grote schoonmaakbeurt gegeven. 

Op 31 december 2020 telt onze afdeling 147 leden. Dat zijn er 6 meer dan in 2019.  

Er zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd in 2020. 



Naast Maasdijk, Monster/Poeldijk en ’s-Gravenzande hebben nu ook de kernen Naaldwijk en Wateringen een 

aanspreekpunt. De namen en emailadressen staan op de website van CU-SGP Westland. In 2021 zal, indien 

mogelijk, een brainstormsessie gehouden worden met de aanspreekpunten. 

 

We zijn dankbaar dat God bestuur, raadsleden en fractieadviseurs- en medewerkers de kracht en wijsheid 

heeft gegeven voor het uitdragen van Christelijke politiek in de gemeente Westland. 

 

Keetie van der Wel-Kuipers    Marijke Ouwendijk 

Voorzitter      Secretaris 


