Jaarverslag kiesvereniging Westland 2015
Een jaar na gemeenteraadsverkiezingen is vaak in bestuurlijk opzicht een rustig jaar.
Wel waren er op 18 maart verkiezingen voor de Provinciale Staten en de
waterschappen. De campagne-activiteiten voor deze verkiezingen werden door de
Provinciale Unie georganiseerd. Naast één kort werkbezoek en deelname aan een
bloemenactie zijn er geen verdere acties ondernomen. Landelijk was er veel
aandacht voor deze verkiezingen, omdat leden van de Provinciale Staten ook de
leden van de Eerste Kamer kiezen.
De fractievergaderingen van de gezamenlijke gemeenteraadsfractie met de SGP zijn
per toerbeurt 9 maal bezocht door bestuursleden van onze kiesvereniging. Namens
de ChristenUnie is Dick de Heer ons raadslid. Koos Koolstra heeft om persoonlijke
redenen zijn functie van steunraadslid per 6 mei 2015 neergelegd. Voor de
ChristenUnie zijn er daardoor 2 vacatures ontstaan in de fractie.
Het bestuur is continue op zoek naar mensen die capabel en bereid zijn om deze
functies en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Daarvoor moet men lid zijn van
de ChristenUnie en op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
hebben gestaan. In de gehouden bestuursvergaderingen is meermalen en soms
langdurig gesproken over de ontstane vacatures.
In het verslagjaar zijn er 5 nieuwsbrieven per e-mail verstuurd naar de leden en
belangstellenden. Het ledental is in het verslagjaar 2015 gestegen door acties vanuit
het bestuur Het is van 125 naar 131 leden gegroeid. Helaas is 1 lid in dit verslagjaar
overleden en zijn er 2 lidmaatschappen beëindigd om financiële redenen.
Het bestuur van onze kiesvereniging bestond uit Keetie van der Wel-Kuipers, Rien
Otto, Cees Vermeer, Guido Zwarts, Koos Koolstra en Jolanda Duindam-Otto. Het
bestuur heeft officieel 4 maal afzonderlijk vergaderd en niet officieel met het bestuur
van de SGP. De samenwerking met de SGP verloopt wat ons betreft goed en de
beide partijen zijn elkaar tot steun in de gemeentelijke arena. Na overleg met Dick
de Heer hebben wij aan de kiesvereniging van de SGP gevraagd of dhr. Leen
Snijders het fractievoorzitterschap de komende twee jaar wil vervullen. Hierop is door
dhr. Snijders en de kiesvereniging SGP positief gereageerd. In het verslagjaar zijn de
fractie en het bestuur gestart met het benoemen van speerpunten, waarmee de
ChristenUnie en de SGP zich in het Westland kunnen profileren.
Het partijcongres op 13 juni in Zwolle is helaas niet bezocht door een afvaardiging
van het bestuur. Op dit laatste partijcongres is besloten de structuur van de
ChristenUnie te wijzigen. Ook is het bestuur niet in staat geweest de Provinciale
Unievergaderingen op 21 april 2015 en 10 november 2015 te bezoeken.
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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