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In het afgelopen jaar werd ons land geraakt door de corona-pandemie. Het heeft 

verstrekkende gevolgen voor ons 'normale' functioneren als samenleving, voor onze 

kerken en het zorgde ervoor dat ook het werk van de ChristenUnie-SGP fractie, de 

gemeenteraad en onze afdeling op een andere manier moest worden vormgegeven. De 

persoonlijke ontmoeting moest worden vervangen door digitaal beeldbeloverleg en 

'wandelgangenoverleg' was er niet meer bij. Het is de genade van onze hemelse Vader dat 

het werk van de fractie binnen de gemeenteraad ondanks alles door is gegaan en de 

raadsleden en steunfractie zich konden blijven inzetten voor een leefbare gemeente waarin 

we zorg hebben voor elkaar en voor Gods Schepping. 

 

In maart vond een overleg plaats tussen de besturen van de ChristenUnie en SGP met de 

fractie. Binnen de fractie zijn functioneringsgesprekken geweest waarbij geconstateerd is 

dat er een prettige onderlinge samenwerking is en dat ook de samenwerking met andere 

partijen als positief wordt ervaren. Ook als kleine partij kunnen de raadsleden optimaal 

participeren in de gemeenteraad. In het overleg heeft het afdelingsbestuur ook haar 

voornemen besproken om het functioneren van de afdeling en de samenwerking met de 

SGP te evalueren. Doel van het proces van evaluatie is het versterken van de afdeling en 

het goed onderbouwen van het voornemen om al dan niet de samenwerking met de SGP 

voort te zetten. In de maanden erna heeft de evaluatie binnen het afdelingsbestuur in 

samenspraak met de ChristenUnie-leden binnen de fractie plaatsgevonden. In de evaluatie 

is gekeken naar de volgende aspecten: inhoud (politieke visie en profilering), zichtbaarheid 

(netwerken en verbinding), menskracht (talentontwikkeling) en samenwerking. Het 

evaluatie- en visiedocument vormt de weerslag van de bevindingen en beschrijft ambities 

voor de afdeling voor de komende jaren. Tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering 

(ALV) in juni is uitgebreid stilgestaan bij de evaluatie en is deze door de leden vastgesteld. 

In het najaar zijn de ambities vanuit de evaluatie omgezet in acties die zijn vastgelegd in 

een concreet actieplan.  

  

Eén van de aandachtspunten vanuit de evaluatie is het stimuleren van (nieuwe) 

fractiemedewerkers om hun talenten te benutten en (door) te groeien in het fractiewerk. 

Bestuursleden hebben in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de 

fractiemedewerkers over hun kwaliteiten, wensen en ambities. Ook is met hen gesproken 

over eventuele behoeften aan deskundigheidsbevordering of ondersteuning. Een belangrijk 

ander voornemen vanuit de evaluatie is het frequent informeren van de leden over 

ontwikkelingen binnen de fractie en afdeling. Via de nieuwsbrieven zijn de leden met 

regelmaat geïnformeerd over ontwikkelingen en activiteiten van de fractie en de afdeling. 

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie heeft het afdelingsbestuur in 

november het voornemen uitgesproken naar het SGP-bestuur om de samenwerking voort 

te zetten. Het SGP-bestuur heeft hierop positief gereageerd. In 2021 zal verder vorm 

worden gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst. Verder zullen er afspraken worden 

gemaakt over de samenwerking in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2022.   

 

De bestuurswisseling die feitelijk al in 2019 plaats vond is tijdens de ALV door de leden 

bekrachtigd. William van Bezooijen is toegetreden tot het bestuur en van David Knibbe is 

afscheid genomen. Binnen het bestuur is de functie van penningmeester nog altijd vacant. 

Deze functie wordt tot op heden door de voorzitter vervuld. De vacature voor webmaster 

is inmiddels wel ingevuld. René Zijtregtop is bereid gevonden hier invulling aan te geven. 

Door het up-to-date houden van de website willen we bezoekers een actuele en 

aansprekende indruk geven van de ontwikkelingen en werkzaamheden van de afdeling en 

fractie.  
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Ondanks dat het jaar er zo anders uitzag dan we ons vooraf konden voorstellen, zijn we 

dankbaar voor Gods leiding, bescherming en zegen. Veel werk is er verricht waarin het 

verlangen is dat te midden van alle gebrokenheid en zorgen, Gods Koninkijk steeds meer 

zichtbaar mag worden in de gemeente Haarlemmermeer. 

 

 

Voorzitter,        Secretaris, 

Hans Hekstra        Nienke Lucaciu-Terlouw 

 

Opmerkingen: 

 

 

 

Vaststelling en ondertekening: 

 

Plaats: Haarlemmermeer 

Datum: 1 maart 2021 

 

 

 


