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door voorzitter Keetie van der Wel

In een paar maanden kan er veel gebeuren. We hebben een prachtige zomer achter de rug en ik hoop dat
u daar van hebt kunnen genieten.
Begin van de zomer had ik een gesprek met Willy de Zoete, onze fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP.
Zij vertelde mij dat er aan haar gevraagd is of zij beschikbaar wil zijn voor de functie van gedeputeerde
voor de ChristenUnie Zuid-Holland. Zij wilde graag op dit aanbod in gaan. Prachtige gelegenheid voor
Willy, wel heel jammer voor ChristenUnie Westland. Per 4 september is Willy beëdigd als gedeputeerde
van de staten Zuid Holland voor de ChristenUnie.
Namens het bestuurd wensen wij Willy Gods zegen toe in haar nieuwe functie en bedanken haar voor
haar inzet als fractievoorzitter.
Als bestuur staan wij meteen voor nieuwe uitdagingen. In onze kandidatenlijst was niemand beschikbaar
om de functie van fractievoorzitter of steunraadslid op zich te nemen. Ons raadslid, Ary de Bloeme,
voelde er niet voor door te schuiven naar het fractievoorzitterschap.
In een spoedvergadering met het bestuur van de SGP heeft de heer Ad van Harmelen, die steunraadslid
is van de SGP, zich beschikbaar gesteld voor de functie van fractievoorzitter. Wij zijn blij dat hij deze taak
op zich wil nemen!
De volgende uitdaging voor ons als bestuur is om mensen te vinden die bereid zijn hun nek uit te steken
en actief willen worden in de lokale politiek. Om daar, waar mogelijk, het christelijke gedachtengoed in
een seculiere samenleving uit te dragen. En u als lezer kunt ons daarbij helpen!
Kent u iemand in uw omgeving of bent zelf geïnteresseerd om een bijdrage te leveren in de
plaatselijke politiek?
•
Met het investeren van 3 uur per maand ondersteunt u ons al als algemeen bestuurslid.
•
Om te weten of plaatselijke politiek iets voor u is kunt u een stage lopen van 3 avonden. Het
bijwonen van een bestuurs-, fractie- en raadsvergadering. Daarna kunt u beslissen of het iets voor u
is en of u ons wilt helpen.
•
Wij hebben nog een vacature voor steunraadslid.
Wij vragen u met nadruk om ons te helpen om nieuw elan te brengen in de ChristenUnie Westland.
Mooier kan ik het niet maken. Wij staan er niet alleen voor, wij vertrouwen op God die ons ook in deze
situatie een weg zal wijzen waarlangs wij mogen gaan.
Met vriendelijke groet,
Keetie van der Wel-Kuipers

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.cusgpwestland.nl of bezoek onze facebookpagina: facebook ChristenUnie-SGP
Westland.
Regelmatig plaatsen wij berichten over werkbezoeken, onze standpunten of columns van de (steun-)raadsleden. Uiteraard zijn
reacties altijd welkom, stuur deze naar info@cusgpwestland.nl.
Heeft u of heb jij iets te melden over bijvoorbeeld de leefomgeving, zoals overlast, onkruid etc., neem dan gerust contact op
met één van onze aanspreekpunten. De namen en emailadressen staan vermeld op de website, onder het kopje CONTACT.
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Nieuwe fractievoorzitter : Ad van Harmelen
In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 september is ondergetekende beëdigd als raadslid van de
gemeenteraad in het Westland.
Zoals wellicht bekend is, i.v.m. het vertrek van de vorige fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP fractie in de
Westlandse Gemeenteraad, Willy de Zoete, naar de provincie Zuid Holland, waar zij per 4 september jl.
Gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten is geworden, een vacature ontstaan in de Westlandse
fractie.
De beëdiging tot raadslid is een officiële aangelegenheid waar, voorafgaande aan de beëdiging, een verslag wordt
voorgelezen door een lid van de onderzoekscommissie die een geloofsbrievenonderzoek uitgevoerd heeft. O.a.
wordt onderzocht of het kandidaats-raadslid al dan niet toegestane nevenfuncties verricht. Uit het voorgelezen
verslag bleek dat, in mijn geval, kon worden overgegaan tot de beëdiging.
In het kort iets over mijzelf: Geboren (1953) en getogen in Den Haag en sinds 12 jaar woonachtig in
’s-Gravenzande. In het dagelijks leven werkzaam als Project Manager Engineering bij een grote jachtbouwer,
getrouwd met Jannie en wij hebben 3 kinderen en 9 kleinkinderen.
Daarnaast vervul ik nog een aantal bestuurlijke functies in maatschappelijke en kerkelijke organisaties.
Na de beëdiging kon ik gelijk plaatsnemen naast mijn collega CU-SGP raadslid Arij de Bloeme om aan mijn eerste
raadsvergadering deel te nemen.
Een drietal zaken springen er in deze vergadering uit. Dit zijn:
•

Betaald parkeren met gedifferentieerd tarief bij de Westlandse strandslagen.

•

Resultaatgericht indiceren van de Wmo maatwerkvoorzieningen Hulp bij het Huishouden (HbH).

•

Afmetingen van een nieuw te plaatsen voetbalkooi te Wateringen.

Binnenkort zullen de besprekingen betreffende de begroting 2020 aanvangen. Dit zal veel tijd, inzet en wijsheid van
de fractieleden vragen.
Zal in het begin nog veel moeten leren maar met Gods hulp, samenwerken van- en met de fractieleden en hard
werken heb ik er vertrouwen in dat de CU-SGP Fractie Westland kan bijdragen aan wat goed is voor het Westland
en haar inwoners.
Hartelijke groet,
Ad van Harmelen
Fractievoorzitter CU-SGP Westland
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door Arij de Bloeme

Na het zomerreces is de raad weer gestart met de reguliere commissievergaderingen en op 24 september jl. de
eerste raadsvergadering. Het vertrek van Willy de Zoete naar de provincie Zuid-Holland betekent voor onze kleine
fractie een flinke verschuiving. We zijn heel blij dat Ad van Harmelen het fractievoorzitterschap op zich heeft
genomen. Hij is in de raad van 24 september beëdigd als raadslid. We hebben daarmee wel een vacature voor een
steunraadslid.
Als fractie hebben we op 16 september een Workshop ‘Sociaal Domein’ gevolgd. Hierin kwamen thema’s aan de
orde zoals de participatiewet, de transitie van taken van Rijk naar de gemeenten in 2015, resultaatgericht indiceren,
etc. Eerder dit jaar was er voor de fractie een Workshop ‘gemeentefinanciën’. Het is zinvol om ons als (steun)
raadsleden te verdiepen in de kader stellende en controlerende rol die we hierbij hebben.
Op 16 juli kwam het voorstel ‘Afval beheerkader’ in de raad aan de orde. Dit omvat het plan dat bewoners het afval
beter gaan scheiden, vooral het zogenaamde PBD afval (plastic, blik en drinkpakken) waardoor de hoeveelheid
restafval flink zal afnemen. Uit bewonersonderzoek blijkt dat 75% van de inwoners bereid is om het afval beter te
scheiden. De Rijksoverheid stuurt aan op het terugdringen van de hoeveelheid restafval door het heffen van extra
belasting op het verwerkingstarief van restafval. De verwachting is dat deze belasting de komende jaren steeds
verder wordt verhoogd. Met genoemde maatregelen willen we voorkomen dat de kosten steeds verder stijgen.
Bovendien is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te zorgen voor de schepping en voor de toekomstige
generaties. Onze fractie heeft bij de wethouder aangedrongen op een communicatiecampagne met een positieve
insteek. Het voorstel is met meerderheid aangenomen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de raad een discussie heeft gewoed over de komst van een Islamitische
basisschool. Tijdens de raadsvergadering van 16 juli is door enkele lokale partijen een motie aangenomen waarin
gevraagd wordt om een beroep in te stellen tegen het besluit van de minister van onderwijs, Arie Slob. Deze heeft de
gemeente Westland opdracht gegeven de Islamitische basisschool op te nemen in het Plan van scholen 2020–2023.
De fractie ChristenUnie–SGP staat niet te juichen bij de komst van een Islamitische school. Echter op grond van
artikel 23 van de Grondwet kan iedere privépartij een bijzondere school oprichten, bijvoorbeeld een school op
christelijke grondslag. Dan kun je op overheidssteun rekenen. Dit artikel van de Grondwet is dus ook van toepassing
bij de aanvraag voor een Islamitische school. Deze moet dan wel voldoen aan de criteria die aan alle scholen
worden gesteld. Onze fractie heeft, samen met andere fracties, een brief aan de minister ondertekent waarin we
afstand nemen van het beroep aan het adres van de minister. Wordt vervolgd.
Het raadsvoorstel ‘Parkeren aan de kust’ stond in de raad van 24 september op de agenda.
Het voorstel was in de commissie EFO van 11 september al uitgebreid besproken. Toch werd
er nog een stevige discussie gevoerd o.a. over het aantal uren vrij parkeren. Onze fractie is
voor betaald parkeren met de eerste 2 uur gratis zodat Westlanders de gelegenheid hebben
een strandwandeling te maken of de hond uit te laten. Vervolgens een tarief per uur met een
maximaal dagtarief. Ook komt er de mogelijkheid een seizoensabonnement te kiezen. Het
voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen. De parkeerterreinen zijn in het
strandseizoen van 1 april t/m 30 september in de avonduren vanaf 19.00 uur vrij toegankelijk.
In de periode van 1 oktober t/m 31 maart zijn de terreinen doorlopend vrij toegankelijk. De
parkeertarieven zullen later dit jaar worden besproken en vastgesteld.
Als u vragen of opmerkingen hebt over bovenstaande of andere zaken stel ik het op prijs als
u mij dat laat weten. U kunt deze mailen aan: arij@cusgpwestland.nl

Contact
Reactie op deze nieuwsbrief per email: secretariaat@westland.christenunie.nl
of per post:
Van Rennesstraat 8
2692 CN ‘s-Gravenzande

Regelmatig zetten we ook nieuwsberichten op onze website. Kijk op: www.cusgpwestland.nl
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