Jaarverslag afdeling Westland 2019
De fractie van ChristenUnie-SGP bestaat uit twee raadsleden: Willy de Zoete en Arij de Bloeme (beide CU) en
drie steunraadsleden: Anja Muilwijk, Anton van Spronsen en Ad van Harmelen (alle 3 SGP).
Na de verkiezingen op 20 maart voor de Provinciale Staten wordt Willy de Zoete voorgedragen als
Gedeputeerde voor het bestuurscollege van de provincie Zuid-Holland. Willy aanvaart deze functie en zij
verlaat daarom na haar beëdiging in september 2019 de fractie. Wij zijn dankbaar voor de inzet van Willy in
de raad en fractie. Ad van Harmelen (SGP) neemt de plaats in van Willy de Zoete en neemt ook het
fractievoorzitterschap op zich. Hierdoor ontstaat er een vacature voor een steunraadslid. Eind december
2019 is deze vacature nog niet vervuld.
Twee bestuursleden hebben twee keer dit jaar een voortgangsgesprek gevoerd met Arij de Bloeme.
Onze voorzitter heeft samen met de voorzitter van de SGP in juni een voortgangsgesprek gehad met
wethouder Leen Snijders.
De samenwerking tussen de ChristenUnie en de SGP in de fractie verloopt goed.
Op 20 maart zijn eveneens verkiezingen gehouden voor de Waterschappen.
Op 23 mei zijn er verkiezingen gehouden voor het Europese Parlement.
Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd. Er is 1 gezamenlijke vergadering geweest van de besturen van
ChristenUnie en SGP Westland in verband met het vertrek van Willy de Zoete uit de fractie. Onderwerp van
deze vergadering was de invulling van het fractievoorzitterschap.
Het bestuur bestaat uit: Keetie van der Wel-Kuipers (voorzitter), Marijke Ouwendijk (secretaris), Rien Otto
(penningmeester), Bea Koen (bestuurslid) en Guido Zwarts (bestuurslid). Ondanks vele inspanningen is het
niet gelukt om het bestuur uit te breiden met meer leden. 2 personen hebben gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om stage te lopen en hebben in het kader daarvan diverse vergaderingen bijgewoond. Zij
hebben echter besloten niet toe te treden tot het bestuur.
Enkele leden van het bestuur hebben een financiële cursus gevolgd van het VNG.
Er zijn 8 fractievergaderingen geweest in 2019. Er waren er 10 gepland, maar 2 zijn er vervallen. Bij deze
vergaderingen was steeds 1 bestuurslid van onze afdeling aanwezig.
Op 25 februari 2019 is er een ledenvergadering gehouden waarin Willy de Zoete en Leen Snijders een
presentatie hebben gehouden over hun werkzaamheden. We waren tevreden over het aantal aanwezigen.
Een verslag van de ledenvergadering is naar de leden gestuurd.
Het landelijke partijcongres van februari in Zwolle is niet bezocht door iemand van onze afdeling. Het
partijcongres van november is bezocht door Keetie van der Wel en Arij de Bloeme.
De voorjaars- en najaarsvergadering van de Provinciale Unie is niet bezocht door iemand van onze afdeling.
Op 31 december 2019 telde onze afdeling 141 leden. Enkele leden hebben opgezegd, er zijn leden overleden
en er zijn leden vertrokken uit het Westland.
Er zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd in 2019.
Er zijn 3 kernen van Westland die een aanpreekpunt hebben: Maasdijk, Monster/Poeldijk, ’s-Gravenzande.
Streven is om voor elke kern een aanspreekpunt te hebben. Er is een functieomschrijving gemaakt voor
aanspreekpunt. Deze is te vinden op de website van de CU-SGP Westland.
Regelmatig heeft het onderwerp AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op de agenda
gestaan. De secretaris heeft als privacycoördinator (verplicht) deelgenomen aan de online cursus ‘Privacy

Proof’ van de ChristenUnie.

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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