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Voorzitter, geachte leden, 

Het jaar 2017 ligt weer achter ons. Een jaar van verkiezingen en formatie. Er is grote reden tot 

dankbaarheid aan de Heere. Wat geeft Hij ons veel en wat een goedheid van de Heere dat Hij zich 

nog niet heeft teruggetrokken uit ons vaderland. We mochten nog een regering ontvangen waaraan 

twee christelijke partijen deel mogen nemen. We moeten niet vergeten dat dit ook anders had 

kunnen zijn.  

We mogen hier leven in vrijheid, we hebben nog voedsel voor ons lichamelijk onderhoud, maar we 

mogen bovenal het woord van de Heere nog iedere week in vrijheid horen. Heden, zo Gij Zijn stem 

nog hoort, verhardt u niet maar laat u leiden.  

De samenwerking tussen ChristenUnie en SGP in de fractie is goed. 

De fractie bestaat uit 2 raadsleden, te weten Dhr. L.K. Snijders en Dhr. D. de Heer en als 

fractieadviseur dhr. A. van Spronsen. Ook zijn we zeer erkentelijk met werk dat verricht mag worden 

door onze fractiemedewerkster Anja Muilwijk. 

Door de fractie mocht er veel werk verzet worden. Er werden diverse werkbezoeken afgelegd. 

Diverse fractievergaderingen zijn gehouden, waarbij indien mogelijk iedere keer een bestuurslid van 

SGP aanwezig was. 

Het SGP bestuur Westland kwam twee maal bij elkaar in een vergadering. De onderlinge sfeer mag 

goed zijn. Ook werd er twee maal een ledenvergadering gehouden. Teleurstellend is de opkomst 

tijdens deze ledenvergadering. In de voorjaarsvergadering werden dhr. P. Koen en dhr. A. van 

Spronsen voor een nieuwe periode herkozen als bestuurslid welke zij ook mochten aanvaarden.  Dhr. 

J.J. van Spronsen mocht de openstaande vacature weer innemen als lid van het bestuur. Het bestuur 

bestaat nu uit zeven leden. Met als voorzitter dhr. H. Doornekamp en als secretaris ondergetekende. 

De partijdag op 22 april is helaas door niemand van onze kiesvereniging bezocht. 

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen zijn we als besturen van de SGP en 

ChristenUnie vijf maal bij elkaar gekomen in een gezamenlijke vergadering. De onderlinge contacten 

zijn goed. Ook mocht er in diverse commissies bij elkaar gekomen worden. 

Het ledenaantal op 31 December 2016 was 156. Op 31 december 2017  was het ledenaantal 151 . We 

denken ook terug aan het overlijden van ons oud raadslid J. Brunt  op 27 Maart 2017. We zijn 

dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend. We wensen de familie Gods kracht en nabijheid toe. 

We zijn als bestuur de Heere dankbaar voor al Zijn goede zorgen en kracht die Hij gaf aan onze partij 

en aan de CU-SGP fractie. We spreken hierbij onze dank uit aan de raadsleden en aan de 

fractieadviseur en fractiemedewerkster voor hun inzet en het vele werk dat zij mochten doen. Wij 

wensen hen en hun familie Gods zegen toe. 

Voorzitter H. Doornekamp:      Secretaris I.A. Aarnoutse: 


