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JAARVERSLAG 2009
INLEIDING
Over het verslagjaar 2009 kunnen we zeggen dat het een relatief rustig jaar was. Uitgezonderd een enkele
gemeente waar sprake was van een gemeentelijke herindeling waren er in 2009 geen verkiezingen. Het bestuur
heeft echter niet stil gezeten en van die werkzaamheden leggen we in dit jaarverslag verantwoording af.

PROVINCIALE STATEN
In de personele bezetting van de steunfractie hebben zich wijzigingen voorgedaan. In het vorige verslag meldden
wij al dat Arjan Witte in de plaats van Koen de Snoo fractieadviseur is geworden. Vanaf januari 2009 is ook
Greet Flippo als fractieadviseur begonnen, waarmee het team weer compleet is. Suzan Sierksma heeft haar
werkzaamheden als fractiemedewerker beëindigd omdat zij een andere baan heeft aangenomen en aan een
nieuwe studie is begonnen. Haar opvolgster is Gertrude de Wildt-Brouwer.
Roelie Struik onderhoudt nog steeds de contacten tussen het bestuur en de fractie.
In het verslagjaar 2009 zijn er voortgangsgesprekken gevoerd met de Statenleden en de fractieadviseurs. Hiervan
is mondeling verslag gedaan in de bestuursvergadering. Met Gedeputeerde Joop Evertse moet nog een gesprek
plaatsvinden.

VERGADERINGEN
In het verslagjaar 2009 kwam het Provinciale Unie bestuur vijf keer in vergadering bijeen. Onderwerpen ter
bespreking waren de evaluatie van de Waterschapverkiezingen en de begeleiding van de aangetreden
waterschappers, de contacten met de Statenfractie en met de Lokale Unies en de eerste voorbereidingen voor de
Statenverkiezingen van 2011. Op een van de vergaderingen was mevrouw Tjitske Kuiper aanwezig. Zij is
werkzaam op het partijbureau als adviseur van de Provinciale en Lokale Unies. Namens het Landelijk Bestuur
bezocht mevrouw Sandra Korteweg een aantal vergaderingen in haar functie van contactpersoon voor de
provincie Zuid-Holland. Deze bezoeken worden door het bestuur zeer op prijs gesteld, ook wordt hierdoor de
onderlinge samenwerking bevorderd.
Er vonden twee Provinciale Unie vergaderingen plaats. Op de eerste Provinciale Unie vergadering van 2 april
waren 13 Locale Unies aanwezig, van de afwezige Lokale Unies hadden zich er 9 afgemeld. Zuid-Holland telt
totaal 55 Lokale Unies. Met het noemen van deze getallen wordt weergegeven dat de meerderheid van de Lokale
Unies geen gebruik maakt van de uitnodiging en ook geen reactie geeft op de toegezonden vergaderstukken. De
huishoudelijke zaken als de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris en het verslag van de
kascommissie werden besproken en afscheid werd genomen van de bestuursleden Ineke Bezemer en Peter
Schipper. Zij waren conform de afspraken niet meer herkiesbaar. Eén nieuw bestuurslid heeft zich kandidaat
gesteld, namelijk de heer Rein de Vries uit Barendrecht en hij is dan ook gekozen. De nieuwe Waterschappers
kregen de gelegenheid hun ervaringen met ons te delen en na de pauze werd er gediscussieerd met de aanwezige
Statenleden en de Waterschappers.
Op de tweede Provinciale Unie vergadering van 8 oktober waren 14 Lokale Unies aanwezig en 15 Lokale Unies
hadden zich afgemeld. Op deze vergadering is de begroting 2010 vastgesteld. Statenlid Willy de Zoete praatte
ons bij over het Jeugdbeleid in de provincie Zuid-Holland. Naast veel knelpunten worden er duidelijk
vorderingen gemaakt om het jeugdbeleid in goede banen te leiden en de wachtlijsten in te korten. Statenlid
Andries van Dijk vertelde over het evaluatierapport ‘Halfweg’. Onder leiding van de voorzitter werd
gediscussieerd met de Statenleden.

CONTACTEN MET LOCALE UNIES
Om inzicht te krijgen in het wel of niet zelfstandig deelnemen van de Lokale Unies aan de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is de eerder gehouden enquête met een paar vragen aangevuld en
opnieuw aan de Lokale Unies voorgelegd. Uit de uitslagen is op te maken dat er deels zelfstandig deelgenomen
wordt en deels in een vorm van samenwerking, over het algemeen met de SGP. Er is ook een beeld ontstaan dat
het voor de lokale besturen moeilijk is bestuursleden te vinden en de leden actief bij de Lokale Unie te
betrekken. Al deze punten hebben voortdurend de aandacht van het bestuur.
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De regiotoer avond van de Statenleden heeft plaatsgevonden op 5 november in Hoornaar. De opkomst was
helaas niet groot, maar ondanks dat kan er wel teruggekeken worden op een geslaagde avond voor de regio
Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard.
Door de diverse bestuursleden wordt er regelmatig contact gehouden met Lokale Unies, soms op verzoek van de
Lokale Unie en een andere keer op initiatief van de bestuurder. Voor advies en begeleiding kunnen de
bestuursleden bij mevrouw Tjitske Kuiper terecht, zoals eerder in dit verslag aangegeven.
Ook in 2009 is contact geweest met Lokale Unies waar problemen zijn ontstaan. Hierbij wordt eveneens
ondersteuning verleend door het partijbureau.

PROPAGANDA
Voor het campagneteam is uitbreiding gevonden. Mevrouw Charlotte Scholtens en mevrouw Lida van Rijn zijn
bereid gevonden het campagneteam te versterken.

SLOTWOORD
Met dankbaarheid aan onze God en Vader die het mogelijk maakte dat het werk voor de ChristenUnie voortgang
mocht vinden en die ons de gezondheid gaf dit werk te doen wil ik dit verslag over 2009 afsluiten.
A. Molenaar - van Rooijen
Secretaris Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland
Maart 2010
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