Jaarverslag afdeling Westland 2017
Het jaar 2017 was het voorbereidingsjaar voor de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad in maart 2018.
Er is een commissie gevormd voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Deze commissie bestond
uit Dick de Heer en Anja Muilwijk. Fractievoorzitter Leen Snijders en de bestuursleden van CU en SGP
hebben het concept gelezen en eventueel opmerkingen toegevoegd.
Ook was er een campagnecommissie. Hierin hebben zitting gehad: Arij de Bloeme, Jolanda Duindam, Rien
Otto. De campagne werd geleid door de assistente van de fractie: Anja Muilwijk.
In de landelijke politiek waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer en heeft het daarna enkele maanden
geduurd voordat er een nieuw kabinet was gevormd. Aan dit kabinet neemt ook de ChristenUnie deel.
Het bestuur heeft in 2017 vijf keer vergaderd. Vanaf september vond de vergadering plaats in de
fractiekamer van de CU/SGP van het nieuwe Gemeentehuis. Er is vier keer gezamenlijk vergaderd met het
bestuur van de SGP.
Op de planning voor 2017 stonden 10 fractievergaderingen van de gezamenlijke gemeenteraadsfractie.
Twee hiervan zijn niet doorgegaan, één omdat er te weinig punten waren om te bespreken en één
vanwege slechte weersomstandigheden (sneeuw). Bij deze vergaderingen was steeds 1 bestuurslid van
onze afdeling aanwezig.
Dick de Heer vervulde de functie van raadslid in de gemeenteraad. In juni/juli zijn met hem gesprekken
gevoerd door leden van het bestuur.
Op 6 november 2017 is er een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering heeft de nieuwe
lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezing in 2018, Willy de Zoete-van der Hout zich voorgesteld. Ook
de overige kandidaten, voor zover aanwezig, hebben zich voorgesteld. De raadsleden Leen Snijders en
Dick de Heer hebben een presentatie gegeven van hun werkzaamheden. Er waren ± 20 personen
aanwezig op de ledenvergadering. Via het landelijke partijbureau is geprobeerd om een prominent
ChristenUnie-lid te vragen voor de ledenvergadering, maar in verband met de kabinetsformatie was er
niemand beschikbaar.
Het bestuur van onze afdeling bestond uit: Jolanda Duindam-Otto, Koos Koolstra, Rien Otto, Cees
Vermeer, Keetie van der Wel-Kuipers, Guido Zwarts. Tijdens dit jaar is het bestuur uitgebreid met Arij de
Bloeme, Bea Koen en Marijke Ouwendijk. Cees Vermeer heeft in mei zijn functie van secretaris neergelegd
en is gestopt als bestuurslid.
Het landelijke partijcongres op 20 mei in Lunteren is bezocht door ons raadslid Dick de Heer. Het congres
van 25 november in Nijkerk is niet bezocht door iemand van onze afdeling.
Ook de voorjaars- en najaarsvergadering van de Provinciale Unie is niet bezocht door iemand van onze
afdeling.
Op 31 december 2017 had onze afdeling 144 leden. Er zijn dit jaar 13 nieuwe leden bijgekomen, 1 persoon
heeft het lidmaatschap opgezegd, 1 lid is verhuisd.
Er zijn in 2017 drie nieuwsbrieven gestuurd, in maart, juni en december.
Wij 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.
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