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HOLLAND

INLEIDING
In het verslagjaar 2013 waren geen verkiezingen, dit betekende voor de ChristenUnie in alle geledingen rust
en tijd om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
PROVINCIALE STATEN
Op Provinciaal niveau hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Chris Schaapman en Willy de Zoete zijn
de ChristenUnie Statenleden en Chris is fractievoorzitter van de gezamenlijke ChristenUnie -SGP fractie.
Het contact tussen de fractie en het bestuur wordt onderhouden door Willem Schneider, bestuurslid met de
functie Politiek Secretaris. De voorzitter van het bestuur, Jan Harm Boiten heeft ook regelmatig contact met
de fractie voorzitter Chris Schaapman. Het team van fractieadviseurs bestond in 2013 uit 7 personen. In de
loop van het jaar zijn met zowel de Statenleden als de fractieadviseurs voortgangsgesprekken gevoerd en
de werkafspraken uit 2012 zijn geevalueerd.
Al het werk in en voor de Statenfractie vraagt veel tijd en overleg en een goede gestroomlijnde
samenwerking is dan ook van groot belang.
VERGADERINGEN
Het Provinciale Unie bestuur kwam in 2013 zes keer in vergadering bijeen. De bestuursvergaderingen
vonden plaats op 22 januari, 21 maart, 28 mei, 24 september, 22 oktober en 10 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.
De taak van webmaster is op zich genomen door Petra Molenaar, met ondersteuning van Ida Molenaar.
Ida Molenaar heeft het secretariaat in april overgedragen aan Greet van den Bergh
In het verslagjaar 2013 vonden er twee Provinciale Unie vergaderingen plaats. Op de eerste
Provinciale Unie vergadering van 16 april waren 15 Locale Unies aanwezig, 7 Lokale Unies hadden zich
afgemeld.
De huishoudelijke zaken zoals het jaarverslag van de secretaris en de jaarrekening van de penningmeester
werden zonder bijzonderheden afgehandeld.
Afscheid werd genomen van de bestuursleden Ida Molenaar en Rein de Vries. Ida Krijgt namens het
landelijk bestuur de sculptuur van de voorzitter overhandigd als dank voor vele jaren trouwe dienst, eerst in
de RPF en later in de ChristenUnie.
Er zijn 3 vacatures in het bestuur. Drie kandidaten stellen zich voor: Ruud van Asperen; Agnes Glastra en
Jan den Uil. Zij worden alledrie bij acclamatie gekozen.
Op de tweede Provinciale Unie vergadering van 19 november waren 10 Lokale Unies aanwezig; 11 Lokale
Unies hadden zich afgemeld. Agendapunten waren de staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2015.
De provinciale Unie is verantwoordelijk voor de kieslijst in de Provincie Zuid-Holland en in vier
waterschappen. De volgende personen worden voorgedragen voor de selectiecommissie Provinciale
Staten: Klaas Tigelaar (voorzitter), Ida Molenaar-van Rooijen, Koen de Snoo, Ineke Kooistra en Franklin
Lamers en voor de selectiecommissie voor de Waterschappen: Hans Blokland (voorzitter), Peter van
Duivenbode, Anke Huisman-Mak en Maas Koese. Deze commissies worden door de vergadering ingesteld.
De opdracht om een verkiezingsprogramma te schrijven wordt gegeven aan Chris Schaapman, Willem
Schneider en Arjan Witte, later wordt deze commissie nog aangevuld met Josien Wiskerke.
De begroting en een kort verslag van Chris Schaapman over de actuele zaken in de Statenwerden
besproken. Na de pauze was er een presentatie van Remmert Kerst over de waterschappen en de
bestuurlijke taken van de waterschappen.
OVERIGE VERGADERINGEN
Staatkundig Gereformeerde Partij
Op 25 november hebben drie bestuursleden het jaarlijkse overleg met een afvaardiging van Provinciaal Unie
bestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij gevoerd. Net als de voorgaande keren is gesproken over
de samenwerking in de Statenfractie en de conclusie is dat deze prima verloopt. De samenwerking willen
we in principe ook na de Statenverkiezingen in 2015 voortzetten
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Verder is vooral gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de samenwerkingen in de
gemeenten. En een derde agenda punt waren de waterschappen en de samenwerkingen hierin, ook hier
willen we de krachten zoveel als mogelijk is bundelen.
Landelijk Bestuur
Een gesprek met een afvaardiging van het Landelijk Bestuur heeft in het verslagjaar 2013 niet
plaatsgevonden.
CONTACTEN MET LOCALE KIESVERENIGINGEN
In 2013 vonden er diverse gemeentelijke herindelingen plaats en zijn er lokale kiesverenigingen
samengevoegd. Het proces van samenvoeging moet zorgvuldig gebeuren en vraagt dan ook de nodige
aandacht van de bestuursleden welke contactpersoon zijn van de lokale kiesverenigingen die bij de
samenvoeging betrokken zijn. Gevolg van de samenvoegingen is dat het aantal kiesverenigingen in Zuid
Holland is verminderd tot het aantal van 43.
In de begeleiding van de lokale kiesverenigingen krijgen de bestuursleden ondersteuning van het
partijbureau. Daan Weststrate is de contactpersoon voor de lokale kiesverenigingen.
SLOTWOORD
Terugkijkend op het verslagjaar 2013 past het ons dank te zeggen aan onze God en Vader die ons de
mogelijkheden geeft dit werk te doen. We zijn dankbaar dat er steeds weer voldoende mensen zijn om de
bestuursfuncties, maar ook voor de voorbereidingen van de verkiezingen in 2015 te vervullen. Dank ook
voor de vrijheid die we in Nederland hebben om als een Christelijke politieke partij te kunnen en mogen
M. van den Bergh-Kempenaar
Secretaris Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland
April 2013
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