CHRISTENUNIE ZUID–HOLLAND
JAARVERSLAG 2019
In het verslagjaar 2019 zijn er Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen gehouden. De eerste maanden
van dit jaar stonden volledig in het teken van deze verkiezingen, die op 20 maart 2019 plaats vonden. Heel
veel werk is verzet door het campagneteam o.l.v. Chris Schaapman en door medewerker Marc Hoogerwerf.
Veel mensen waren betrokken en velen hebben zich actief ingezet. Als bestuur zijn we iedereen daarvoor
heel dankbaar. We mogen terugzien op een mooie verkiezingsuitslag, bijna 20.000 extra stemmen op
ChristenUnie Zuid-Holland hetgeen resulteerde in drie gekozen Statenleden, Jacco Schonewille, Djoekie van
Woerden en Arjan Witte.
Ook in de waterschappen, waar we als provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor zijn, hebben we onze
zetels kunnen behouden. De ChristenUnie leden die verkozen zijn, zijn: Jantien Froling (Waterschap
Hollandse Delta), Pieter-Jan Hofman (ChristenUnie-SGP Delfland), René Roorda (ChristenUnie-SGP
Hoogheemraadschap Rijnland), Greet van den Bergh (SGP-ChristenUnie Hoogheemraadschap van
Schieland en Krimpenerwaard). Alle fracties worden ondersteund door één of meerdere adviseurs.
Op vrijdag 5 april is afscheid genomen van de vertrekkende Statenleden, Ixora Ballootje en Wilco Scheurwater
en medewerker Flip Mak.
Op 9 mei was de voorjaarsvergadering Provinciale Unie vergadering. Naast het vaststellen van de
jaarrekening en het verslag 2018 is afscheid genomen van de bestuursleden Willem Schneider en Greet van
den Bergh. Beiden waren aftredend en reglementair niet herkiesbaar. Willem Schneider blijft actief als
adviseur voor ChristenUnie waterschap Hollandse Delta en Greet van den Bergh is inmiddels
waterschapbestuurder. Verder is afscheid genomen van Remmert Kerst, waterschapbestuurder
Hoogheemraadschap Rijnland, waarbij hij een teken van erkenning heeft ontvangen.
De penningmeester heeft dispensatie gekregen om tot eind 2019 penningmeester te blijven, aangezien hij
statutair eerder aftredend was en de opvolging aan het eind van het jaar zou worden ingevuld.
Hans Storm is gevraagd en bereid gevonden de nieuwe politiek secretaris te worden en Miranda Grinwis
neemt het secretariaat van Greet over.
Tegen het einde van deze vergadering heeft Jan Harm Boiten het voorzitterschap overgedragen aan Nico de
Waal.
Na de verkiezingen volgde een hectische periode van coalitie-onderhandelingen. Jan Harm Boiten en Jacco
Schonewille hebben elkaar intensief geïnformeerd en ook hebben een delegatie van het bestuur en de fractie
met elkaar gesproken over de vraagstukken die voorlagen. ChristenUnie en SGP konden zich uiteindelijk niet
gezamenlijk en unaniem vinden in deelname in een coalitie met Forum voor Democratie, VVD en CDA.
In juli is gestart met nieuwe coalitieonderhandelingen met VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnieSGP welke op 20 augustus succesvol werden afgerond met de presentatie van het coalitie akkoord “Elke dag
beter. Zuid-Holland” en de voordracht van Willy de Zoete als gedeputeerde.
Op dinsdag 3 september was een ontmoeting tussen de Statenfractie ChristenUnie–SGP, gedeputeerde,
adviseurs en beide besturen. Tijdens deze avond hebben we teruggeblikt op de periode van
coalitieonderhandelingen en vooruit gekeken naar de rollen van fractie, gedeputeerde en fractie.
Op 11 juli was een bijeenkomst van waterschappers en vertegenwoordigers van het SGP- en ChristenUnie
bestuur. Intentie was de onderlinge afstemming en ontmoeting te stimuleren, deze behoefte wordt gedeeld
en het initiatief daartoe ligt nu bij de waterschappers.
Op vrijdag 9 september vond het jaarlijks uitje plaats met een bezoek aan Deliflor Chrysanten en een etentje.
Naast het bestuur waren de Statenfractie, adviseurs en waterschapbestuurders aanwezig. De opkomst was
hoog en de meerwaarde zit in het investeren in de contacten. Ook is tijdens deze bijeenkomst een teken van
erkenning uitgereikt aan Piet Robijn, afscheidnemend Heemraad waterschap Hollandse Delta.
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In de provinciale Unie vergadering op 14 november is Alexander Arentshorst voorgesteld en gekozen als
nieuw bestuurslid met de functie penningmeester. Voorafgaand aan het huishoudelijk deel van de
najaarsledenvergadering, waarbij ook de begroting is vastgesteld, vond de gezamenlijke bijeenkomst met de
Statenfractie plaats. In dit eerste deel hebben de Statenfractieleden en de gedeputeerde zich voorgesteld en
het coalitieakkoord gepresenteerd.

Het Provinciale Unie bestuur kwam in 2019 zes keer in vergadering bijeen. De bestuursvergaderingen vonden
plaats op 30 januari, 20 februari, 19 maart, 11 april, 17 oktober en 12 december.
December 2019 is het bestuur gestart met een visie ontwikkeling, welke ambitie hebben we voor onszelf als
bestuur ChristenUnie Zuid-Holland? Indra Schenkel, adviseur vanuit het partijbureau, was de vergadering van
12 december aanwezig om hier met ons samen over na te denken. In 2020 zal hier een vervolg aan worden
gegeven. Onze doelstelling is ons bestuur uit te breiden met jonge bestuursleden met affiniteit met
communicatie.
Terugkijkend op het verslagjaar 2019 hebben we een intensief jaar achter de rug. Er is veel gebeurd, er is
veel werk verzet en we weten ons in alles gezegend door de nabijheid van God, onze Vader. Hem zij de eer!
Miranda Grinwis-Driesse
Secretaris ChristenUnie Zuid-Holland
februari 2020
N.b. Vanwege de Corona maatregelen is dit jaarverslag (nog) niet officieel vastgesteld.
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