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Voorzitter, geachte leden, 
 
Achter ons ligt het jaar 2018. In het jaar 2018 zijn er ook weer velen die door de dood 
zijn weggenomen.  Wij mogen nog zijn in het heden der genade. We denken aan hen 
die van dichtbij of wat verder weg te maken kregen met rouw vanwege verlies van 
een dierbare.  
Er is ook grote reden tot dankbaarheid. De Heere gaf ons nog de mogelijkheden om 
voor een christelijk geluid uit te mogen komen. We zijn de Heere zeer dankbaar voor 
de middelen en voor de mensen die zich mochten inzetten om dat geluid te laten 
horen. Zonder Zijn zegen is alles tevergeefs. 
 
In 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. Voorafgaand aan de 
verkiezingen hebben we als bestuur van de SGP Westland gezamenlijk vergaderd 
met de CU Westland. De samenwerking mocht goed zijn. Ook de diverse 
commissies bestaande uit CU en SGP bestuursleden hebben regelmatig vergaderd. 
We danken hen voor hun grote inzet. We mochten als CU-SGP Westland onze 2 
zetels behouden. Ook daar mogen en moeten we de Heere voor danken. 
 
Verwonderd en dankbaar waren we toen we als CU- SGP Westland een wethouder 
mochten gaan leveren. We zijn dhr. L. Snijders zeer erkentelijk dat hij dit werk op 
zich wilde nemen. Hierdoor waren er binnen de CU- SGP fractie een aantal 
wijzigingen. Mevr. W. de Zoete is fractievoorzitter geworden in de plaats van dhr. L. 
K. Snijders. Dhr. A. de Bloeme werd raadslid en Mevr. A. Muilwijk en  dhr. A. van 
Harmelen werden naast dhr. A. v. Spronsen beide steunraadslid. Mevr. A. Muilwijk is 
tevens fractiemedewerkster gebleven. 
 
Voorafgaand aan de raadsvergadering zijn diverse fractievergaderingen gehouden 
welke telkens werden bezocht door een bestuurslid. Veel werk is er verricht door de 
fractie. 
 
Het SGP bestuur Westland kwam twee maal in een vergadering bijeen. De 
onderlinge sfeer is goed. In februari is er een gezamenlijke campagne avond met de 
CU gehouden met als spreker dhr. Schonewille en dhr. v.d. Staaij. Ook werd er in 
maart een ledenvergadering belegd. In deze vergadering is dhr. A. v. Harmelen 
herkozen als bestuurslid. We zijn blij dat hij wilde aanblijven als bestuurslid. Het 
bestuur bestaat uit 7 leden met als voorzitter dhr. H. Doornekamp en als secretaris 
ondergetekende. 
De SGP partijdag op 21 april is niet bezocht. 
 
Het ledenaantal op 31 december 2017 was 151. Op 31 december 2018 was het 
ledenaantal 156. Het ledental is dus licht gestegen in dit jaar.  
 
We zijn als bestuur de Heere dankbaar voor al Zijn zegeningen. Hierbij spreken wij 
als bestuur onze dank uit aan de wethouder, de raadsleden, steunraadsleden en 



fractiemedewerkster voor het vele werk en inzet. Wij wensen hen en hun familie 
Gods zegen toe in het toekomende. 
 
Voorzitter:              Secretaris:  
H. Doornekamp                                                        I.A.Aarnoutse: 
 


