
 

Jaarverslag afdeling Westland 2018 

 

Het jaar 2018 ligt weer achter ons. Een jaar waarin veel gebeurt is in de landelijke- en gemeentepolitiek, maar waar 

we ook dankbaar op terug mogen kijken. Onderstaand geven wij u een overzicht van het afgelopen jaar van de 

ChristenUnie afdeling Westland. 

Gemeenteraadsverkiezingen en gemeenteraad 

Op 21 maart 2018 waren er verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van gemeente Westland. Voorafgaand aan 

deze verkiezingen is er veel werk verzet door de diverse commissies. We mogen dankbaar terugkijken op de uitslag 

van de verkiezingen. De fractie van CU/SGP heeft meegedaan met de coalitieonderhandelingen met als resultaat dat 

op 27 april 2018 is het coalitieakkoord overhandigd aan de raad en zijn de kandidaat wethouders gepresenteerd. 

Leen Snijders is wethouder met de volgende portefeuille: 

▪ Beheer openbare ruimte 

▪ Vergunningverlening en toezicht bouwen en wonen 

▪ Water & groen 

▪ Milieubeleid 

▪ Vastgoed 

▪ Energietransitie: realisatie energie-infrastructuur 

De fractie van ChristenUnie-SGP bestaat uit twee raadsleden Willy de Zoete en Arij de Bloeme en drie 

steunraadsleden Anton van Spronsen, Anja Muilwijk en Ad van Harmelen. Willy de Zoete heeft het 

fractievoorzitterschap op zich genomen. 

In de geschiedenis van de ChristenUnie-SGP in Westland is dit nog niet eerder voorgekomen dat wij 
verantwoordelijkheid hebben gedragen binnen een coalitie.  
De samenwerking tussen de ChristenUnie en de SGP in de fractie verloopt goed. 
 
Op 18 december heeft de tijdelijke burgemeester, mevrouw Agnes van Ardenne, haar verantwoordelijkheid 
overgedragen aan de nieuwe burgemeester, de heer Bouke Arends. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de ChristenUnie heeft samen met het bestuur van de SGP in verschillende commissies de 
verkiezingscampagne opgezet en uitgevoerd. Er waren ook enkele leden die zich spontaan aanmeldden om mee te 
draaien tijdens de activiteiten in de kernen. 
Op 2 februari werd er een verkiezingsbijeenkomst gehouden samen met de SGP. Voor de ChristenUnie heeft Jacco 
Schonewille, Statenlid van de provincie Zuid-Holland, het woord gevoerd. 
 
Het bestuur heeft in 2018 vijf keer vergaderd. Op 16 april is er een gezamenlijke vergadering geweest van de 
besturen van ChristenUnie en SGP Westland om de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad te evalueren. 
 
In 2018 hebben Koos Koolstra (januari) en Jolanda Duindam-Otto (november) hun functie als bestuurder neergelegd. 
Wij zijn dankbaar hun  voor hun tijd en inzet die zij aan het bestuur en fractie hebben gegeven. Jolanda Duindam is 
aanspreekpunt geworden voor de kern Maasdijk. 
 
 



 
 
 
 
 Het bestuur bestaat nu nog uit: Keetie van der Wel-Kuipers (voorzitter), Marijke Ouwendijk (secretaris), Rien Otto 
(penningmeester), Bea Koen (bestuurslid) en Guido Zwarts (bestuurslid).  
 
We zijn steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Om mensen kennis te laten maken met de gemeentepolitiek, 
willen we in 2019 starten met het aanbieden van een oriënterende stage.  
 
In november hebben 2 bestuursleden functioneringsgesprekken gevoerd met de raadsleden. 
 

Fractievergaderingen 

Er waren 8 fractievergaderingen gepland in 2018. Twee daarvan zijn niet doorgegaan. Bij deze vergaderingen was, 

indien mogelijk, steeds 1 bestuurslid van onze afdeling aanwezig.  

Ledenvergadering 

Er is in 2018 geen ledenvergadering geweest, wel een gezamenlijke verkiezingsbijeenkomst. 

Landelijk partijcongres 

Er zijn dit jaar 2 landelijke partijcongressen geweest. Een op 9 juni in Lunteren en een op 24 november in Zwolle. 

Beide congressen zijn bezocht door Willy de Zoete. 

Provinciale Unie 

De voorjaars- en najaarsvergadering van de Provinciale Unie is niet bezocht door iemand van onze afdeling. 

Leden 

Het ledental is door aanmelding van nieuwe leden, opzegging of overlijden uitgekomen op 149 leden op 31 december 

2018. Op 31 december 2017 had onze afdeling 144 leden. 

Nieuwsbrieven 

Er zijn in 2018 vier nieuwsbrieven gestuurd. 

AVG 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

ingegaan. De volledige privacyverklaring kunt u lezen op de website van de ChristenUnie-SGP afdeling Westland. 

 

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. 

 

Keetie van der Wel-Kuipers     Marijke Ouwendijk  

Voorzitter      Secretaris   


