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CHRISTENUNIEZUID–HOLLAND
JAARVERSLAG 2016
INLEIDING
Het jaar 2016 is alweer geschiedenis, een jaar waarin de provinciale ChristenUnie een rustig jaar beleefde
zonder verkiezingen. Een jaar om met elkaar te brainstormen over het functioneren van de provinciale
ChristenUnie en haar rol in het ondersteunen van de lokale Unies.
PROVINCIALE STATEN
De Provinciale Staten fractie bestaat uit Chris Schaapman, Wilco Scheurwater en Ixora Balootje, zij zijn de
gekozen vertegenwoordigers van de ChristenUnie. Er is een gezamenlijke fractie met de SGP, waarbij het
fractievoorzitterschap door de SGP ingevuld wordt.
Het contact tussen de fractie en het bestuur wordt onderhouden door Willem Schneider, bestuurslid met de
functie Politiek Secretaris.
Tevens bezoeken de bestuursleden bij toerbeurt de fractievergadering.
2016 begon met een team van 4 fractieadviseurs, maar in de loop van het jaar hebben we van enkele
adviseurs afscheid genomen. Hier zijn nog geen opvolgers voor gevonden.
WATERSCHAPPEN
De ChristenUnie is in Zuid-Holland in vier waterschappen vertegenwoordigd.
In Hollandse Delta met Piet Robijn als lid van de verenigde vergadering, hij wordt ondersteund door een
tweetal steunfractieleden.
In Delfland met een ChristenUnie/SGP fractie; een zetel, die door Willy de Zoete wordt ingevuld, met
ondersteuning van een drietal fractieondersteuners.
In Schieland /Krimpenerwaard met een SGP/ChristenUnie fractie. Hier zijn twee zetels waarvan een door
Harry Prinsen voor de ChristenUnie bezet wordt, met ondersteuning van een steunfractielid.
In Rijnland met een ChristenUnie/SGP lijst, ook hier zijn twee zetels en wordt door beide partijen een zetel
bezet. Voor de ChristenUnie is Remmert Kerst waterschap bestuurder en is er ook een fractieondersteuner.
Vanuit het bestuur worden aanzetten gegeven om de uitwisselingen tussen de waterschapbestuurders te
stimuleren. O.a. om ook (meer) gebruik te maken van de digitale mogelijkheden of uitwisselingen in een
soort werkgroepje of denktank.
VERGADERINGEN
Het Provinciale Unie bestuur kwam in 2016 zes keer in vergadering bijeen. De bestuursvergaderingen
vonden plaats op 2 februari, 15 maart, 17 mei, 28 juni, 4 oktober en 13 december.
Veel agenda punten komen elke vergadering terug, zoals nieuws uit - en contact met de Statenfractie,
contact met de lokale kiesverenigingen, voorbereiding van de Provinciale Unie vergaderingen, campagne
activiteiten, beheer website enz.
Chris Schaapman is ook enkele keren aangeschoven bij de bestuursvergadering.

In 2016 vonden er twee Provinciale Unie vergaderingen plaats.
De eerste Provinciale Unie vergadering van 30 maart, is voor het eerst op het provinciehuis gehouden in
combinatie met een achterban bijeenkomst, waarbij korte tijd was ingeruimd voor de huishoudelijke zaken
zoals het jaarverslag van de secretaris en de jaarrekening van de penningmeester. Deze werden zonder
bijzonderheden afgehandeld. Twee bestuursleden waren aftredend en herkiesbaar, zij zijn beiden herkozen.
Er was een nog openstaande vacature. Mevrouw Sandra Korteweg is unaniem in deze vacature als
bestuurslid gekozen.
Deze gecombineerde bijeenkomst is goed bevallen, zodat dit ook in de toekomst zal gaan plaatsvinden.
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Op de tweede Provinciale Unie vergadering van 8 november waren 12 Lokale Unies aanwezig; 6 Lokale
Unies hadden zich afgemeld. De begroting werd vastgesteld.
Deze avond is grotendeels door het landelijk bureau met een presentatie over het nieuwe campagne voeren
en het belang van het gebruik van social media.

OVERIGE VERGADERINGEN
Staatkundig Gereformeerde Partij
Er is 7 juni een overleg geweest met de SGP en de waterschap bestuurders, om samenwerkingen tussen
zowel de waterschappers onderling als de beide besturen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, korte lijnen
en elkaars sterkten benutten is daarbij het doel.
10 oktober is het jaarlijkse besturen overleg met de SGP gehouden. Het reilen en zeilen van de
samenwerking in de Statenfractie en de waterschappen is uitgewisseld. Dit gebeurt in een open en goede
sfeer.
Landelijk Bestuur
De voorzitter heeft regelmatig contact met het landelijk bestuur, de terugkoppeling hiervan is een vast
agendapunt op de bestuursvergadering.
CONTACTEN MET LOKALE KIESVERENIGINGEN
In 2016 was het aantal lokale Unies in Zuid-Holland 40. Het bestuur heeft de lokale Unie’s verdeeld over de
leden zodat ieder bestuurslid contact heeft met een aantal lokale Unie’s.
OVERIGE ZAKEN
De webmaster mw. Ida Molenaar heeft haar functie neergelegd. De website van de PU, maar ook van
waterschap Rijnland en Delfland worden nu tijdelijk door bestuurslid Ruud van Asperen bijgehouden.
SLOTWOORD
Terugkijkend op het verslagjaar 2016 hebben we een rustig jaar achter de rug waarin we tijd hadden om
terug te kijken, wat gaat goed, maar vooral ook waar kunnen we in groeien. Waarin vooral het ondersteunen
van de lokale Unie’s daar waar nodig duidelijk de aandacht had. We zijn en blijven hoopvol realistisch. Met
dankbaarheid aan God voor alle goede zaken en dat we als Christenen in Nederland nog steeds in alle
vrijheid onze stem mogen laten horen op velerlei manieren in politiek en maatschappij. De ChristenUnie
geeft geloof een Stem!
M. van den Bergh-Kempenaar
Secretaris Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland
Februari 2017

2/2

