Jaarverslag kiesvereniging ChristenUnie Westland 2013
Het ledental is in het verslagjaar 2013 iets gestegen en wel van 127 naar 129 leden.
Ons lid en oud kandidaat-gemeenteraadslid Fer Burger is op 16 april 2013 op 39jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. Wij hebben daar verdriet van, maar
gedenken hem in dankbaarheid en weten hem geborgen bij onze Heer en Heiland.
Het jaar 2013 was het voorbereidingsjaar voor de verkiezing van de nieuwe
gemeenteraad in 2014. Het bestuur heeft het voornemen tot uitvoer gebracht om
gezamenlijk met SGP Westland samen te werken in de nieuwe zittingsperiode 20142018. In januari heeft hierover een oriënterend gesprek met het bestuur van SGP
Westland plaatsgevonden.
Om kandidaten te vinden voor de functies van gemeenteraadslid en fractieadviseur is
er uiteindelijk na veel zoeken in ons ledenbestand een advertentie geplaatst in de
plaatselijke kranten. In de zomermaanden hebben wij diverse gesprekken gevoerd
met mogelijke kandidaten. Wij zijn dankbaar dat wij uiteindelijk in Dick de Heer een
passende kandidaat gevonden hebben voor de functie van gemeenteraadslid.
Koos Koolstra, de fractievoorzitter van onze gezamenlijke fractie met de SGP, zijn wij
veel dankverschuldigd voor het vele werk dat hij het afgelopen jaar geleverd heeft.
We zijn als bestuur dankbaar dat Koos Koolstra in de nieuwe zittingsperiode de
functie van fractieadviseur wil bekleden.
De ledenvergadering op 21 maart 2013 was na het huishoudelijke gedeelte geheel
gewijd aan de komende decentralisatie van de zorgtaken vanuit de landelijke
overheid. Deze avond spraken Carla Dik-Faber, lid van de Tweede Kamer voor de
ChristenUnie en Marga de Goeij, wethouder van de gemeente Westland over dit
onderwerp.
Gezamenlijk met het CDA is er op 5 juni in “De Brug” in ’s-Gravenzande een
discussieavond georganiseerd over de decentralisatie en bezuinigingen in het
sociale domein voor de gemeente Westland.
De fractievergaderingen van de gemeenteraad zijn per toerbeurt elf maal bezocht
door bestuursleden van onze kiesvereniging. Het bestuur van onze kiesvereniging is
in het verslagjaar ongewijzigd gebleven en bestond uit Keetie van der Wel-Kuipers,
Rien Otto, Cees Vermeer, Guido Zwarts en Jolanda Duindam-Otto. Koos Koolstra
heeft als fractievoorzitter ook de bestuursvergaderingen bijgewoond. Het bestuur
heeft officieel vijf maal afzonderlijk vergaderd en vijf maal met het bestuur van de
SGP.
Op 13 juni is door een afvaardiging van het bestuur het Uniecongres in Ede bezocht.
Wij zijn God dankbaar dat Hij bestuur, raadsleden, fractieadviseurs en medewerkers
de kracht en wijsheid heeft gegeven voor het uitdragen van Christelijke politiek in de
gemeente Westland.
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