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Jaarverslag 2019 ChristenUnie Haarlemmermeer 

 

Dankbaar terugkijkend op de gemeenteraadsverkiezingen stond het jaar 2019 in het teken 

van het bouwen aan de nieuwgevormde fractie. Met twee raadsleden en drie 

fractiemedewerkers ging de fractie enthousiast aan de slag. In de loop van het jaar zijn er 

nog twee fractiemedewerkers bijgekomen waardoor er, mede op basis van de interesses 

en kennis van de fractieleden, een goede ondersteuning van de raadsleden gerealiseerd 

kon worden. Onderzocht is of twee fractiemedewerkers fractie-assistent konden worden. 

Helaas bleek dit voor de één niet en voor de ander slechts korte tijd mogelijk aangezien 

zij beide geen geschikte woning (meer) konden vinden in de Haarlemmermeer. 

Desondanks konden zij de raadsleden blijven ondersteunen om zo een stempel te zetten 

op de kwaliteit van de inbreng in de gemeenteraad. 

 

In april vond het jaarlijks overleg tussen fractie en de besturen van ChristenUnie en SGP 

plaats. In het overleg werd onder andere gesproken over de onderlinge samenwerking 

binnen de fractie en de participatie in de gemeenteraad. Ook werden actuele politieke 

thema's door de fractieleden besproken.  

 

Een voortdurend punt van aandacht blijft de vraag hoe leden en niet-leden meer 

geïnformeerd en betrokken kunnen worden bij activiteiten van de fractie en de afdeling als 

geheel. Met een vertegenwoordiging vanuit de fractie en de beide besturen is hier over 

nagedacht. De fractie betrekt zo nu en dan leden met een specifieke expertise. Het zou 

mooi zijn als dit uitgebreid kan worden. Ook blijft de nieuwsbrief een belangijk middel om 

leden te informeren. De wens is om leden specifieker op de hoogte te houden van moties, 

plannen, amendementen en behaalde resultaten. Tenslotte is het organiseren van 

gezamenlijke activiteiten met leden van ChristenUnie en SGP een wens.  

 

In mei vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Streven is om in de vormgeving 

van de ALV meer ruimte te geven aan interactie en te variëren in werkvormen. In deze 

bijeenkomst was er uitgebreid aandacht voor het thema 'energietransitie'. Ook werd een 

toelichting gegeven op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG 

stelt regels en kaders met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De 

secretaris is aangesteld als privacycoördinator. Onder andere op grond van de AVG is 

besloten over te stappen naar het gebruik van de mailmodule van de ChristenUnie. Streven 

is verder het aantal documenten met persoonsgegevens zoveel mogelijk te minimaliseren 

én te beveiligen. Tenslotte is er ook aandacht voor het AVG-proof publiceren van content 

en foto's op de website en social media. Middels een verwerkingsregister wordt de 

verwerking van persoonsgegevens bijgehouden.  

 

In het afgelopen jaar heeft er een wisseling plaatsgevonden binnen het bestuur. Tijdens 

de ALV informeerde bestuurslid David Knibbe de aanwezigen over zijn besluit om (per het 

eind van het jaar) zijn functie neer te leggen. Maar liefst 59 jaar is David in diverse functies 

en rollen actief geweest bij de GPV en later de ChristenUnie. Het bestuur is David dankbaar 

voor alles wat hij voor de partij heeft betekend! Het bestuur is blij dat de vacature opgevuld 

kon worden. William van Bezooijen heeft laten weten de functie van bestuurslid op zich te 

willen nemen. Tijdens de volgende ALV in 2020 zal hij formeel voorgesteld worden aan de 

leden. Het bestuur heet William welkom! De functie van penningmeester is nog altijd 

vacant. Deze wordt tot op heden door de voorzitter vervuld.  

 

Binnen het bestuur is de wens besproken om uitgebreider stil te staan bij de samenwerking 

tussen ChristenUnie en SGP in de vorm van een evaluatie. Waar over het algemeen de 

samenwerking als positief wordt ervaren, zijn er enkele leden die in de ALV en persoonlijk 

aan bestuursleden kritische vragen hebben gesteld over de samenwerking.  Een gedegen 
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evaluatie, leidend tot een heldere onderbouwing voor het al dan niet (opnieuw) 

samenwerken met de SGP, vindt het bestuur dan ook gewenst. De evaluatie zal in 2020 

vorm krijgen. Het bestuur heeft het voornemen om deze evaluatie ook te gebruiken om 

andere aspecten van het functioneren van de afdeling onder de loep te nemen. Het 

onderkennen van wat er goed gaat en wat beter kan, kan alleen maar leiden tot het 

(verder) versterken van de afdeling.  

 

Graag besluiten we dit jaarverslag met een dankwoord aan onze Heere. Wij kunnen niets 

anders dan Zijn zegen zien in al het werk dat de fractie heeft mogen doen.  

Door hun werk, mochten zij bijdragen aan recht en gerechtigheid voor burgers in de 

Haarlemmermeer. We bidden dat Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar wordt in onze 

gemeente. 

  

 

Voorzitter,        Secretaris, 

Hans Hekstra        Nienke Lucaciu-Terlouw 
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