Jaarverslag afdeling Westland 2021
Het jaar 2021 stond voor een groot gedeelte uit het voorbereiden van de Gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022. Voor deze verkiezingen zijn verschillende commissies gevormd.
- Programmacommissie voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Vanuit de ChristenUnie hebben
Arij de Bloeme en Keetie van der Wel meegeschreven.
- Campagnecommissie. Vanuit de CU waren Rien Otto, Jolanda Duindam-Otto en Bea Koen hiervoor
beschikbaar.
- Financiële commissie. Deze commissie bestaat uit de beide penningmeesters van de besturen. Namens de
CU Wilfred de Zeeuw.
De campagne werd gecoördineerd door de assistente van de fractie en fractieondersteuner Anja Muilwijk
(SGP).
Op 17 maart 2021 waren er landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Lokaal was Wilfred de Zeeuw
campagneleider voor de ChristenUnie. Na 9 maanden was er een nieuw kabinet gevormd wat begin 2022
aantrad. Ook de ChristenUnie neemt deel aan dit kabinet.
Het bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd. In verband met de Coronamaatregelen die golden, waren de
eerste twee vergaderingen digitaal. In verband met de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen is een aantal
keer gezamenlijk vergaderd met het bestuur van de SGP.
Er zijn in 2021 negen fractievergaderingen van de gezamenlijke gemeenteraadsfractie geweest, waarvan ook
enkele digitaal. Bij deze vergaderingen was meestal 1 bestuurslid van de CU- aanwezig en 1 bestuurslid van
de SGP.
Arij de Bloeme zat als raadslid in de gemeenteraad. In juli heeft Guido Zwarts een voortgangsgesprek met Arij
gevoerd. In juni heeft Wilfred de Zeeuw een gesprek gehad met steunraadslid Bea Koen.
Op 15 november 2021 is er een ledenvergadering gehouden. Er waren ca. 20 personen aanwezig in de zaal,
enkele personen waren via ZOOM verbonden met de vergadering. In deze vergadering is het conceptverkiezingsprogramma aan de leden voorgelegd en door de leden goedgekeurd.
Er waren presentaties van wethouder Leen Snijders, gedeputeerde van de provincie Willy de Zoete-van der
Hout en steunraadslid Bea Koen.
Het bestuur van onze afdeling bestond uit: Keetie van der Wel-Kuipers (voorzitter), Wilfred de Zeeuw
(penningmeester), Marijke Ouwendijk (secretaris), Guido Zwarts en Rien Otto (algemene bestuursleden).
Guido Zwarts heeft op 16 juni 2021 na 11 jaar zijn functie als bestuurslid neergelegd.
Op 30 januari en 20 november is er een digitaal landelijk partijcongres geweest. Aan het congres van 30
januari hebben Keetie van der Wel en Wilfred de Zeeuw deelgenomen.
Op 17 april is er een extra partijcongres geweest met een terugblik op Tweede Kamer verkiezingen en het
stemmen over een nieuwe partijvoorzitter. Er was geen afgevaardigde van CU Westland.
Aan de digitale voorjaars- en najaarsvergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland hebben geen leden
van onze afdeling deelgenomen. Op 18 november was er een Algemene Ledenvergadering van de PU.
Op 28 september hebben we meegedaan aan de actie ‘Westland schoon’. Met een aantal bestuurs/fractieleden hebben we in ’s-Gravenzande afval opgeraapt van de straat.
Op 31 december 2021 had onze afdeling 154 leden.
In de meeste kernen hebben we een aanspreekpunt waar vragen en verbeterpunten onder de aandacht
gebracht kunnen worden.

Er zijn ook dit jaar weer 4 nieuwsbrieven verstuurd.

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.
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