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Secretarieel jaarverslag 2015 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 2 februari 2016 en goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering op 14 maart 2016. 
 
Als secretaris van de ChristenUnie Haarlem en omgeving leg ik mijn eerste jaarverslag aan u 
voor. 
 
Inleiding 
Het bestuur van de kiesvereniging is volgens artikel 12 lid 3 van de statuten van onze 
kiesvereniging verplicht tot het opstellen van een jaarverslag. Vanwege de regels voor 
Algemeen Nut Beogende Instellingen is het bestuur verplicht dit jaarverslag ook te publiceren 
op de website.  In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het jaar 2015. 
Tevens is in dit verslag het jaarslag opgenomen van de gemeenteraadsfractie in Haarlem en 
van de stichting fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem. 
 
Werkgebied vereniging 
ChristenUnie Haarlem e.o. heeft als werkgebied de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, 
Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Zandvoort. De meeste leden wonen in 
Haarlem en alleen in deze gemeente is de partij momenteel actief. 
 
Activiteiten vereniging 
Ledenvergaderingen 
Er zijn in 2015 twee ledenvergaderingen gehouden. Op 13 april 2015 is tijdens de 
ledenvergadering Anneke Morijn na jarenlange inzet voor onze vereniging gestopt als 
bestuurslid. Nogmaals dank voor haar jarenlange inzet voor de ChristenUnie Haarlem en 
omgeving. Peter van der Beek is toegetreden tot het bestuur en als secretaris verkozen. 
Daarnaast is tijdens deze ledenvergadering gesproken over het werk van de fractie en is het 
financieel en secretarieel jaarverslag 2014 vastgesteld. 
 
Tijdens de najaarsvergadering op 12 oktober 2015 is de begroting voor 2016 goedgekeurd 
en zijn twee nieuwe bestuursleden verkozen: Elvira Meiboom en Klaas-Jan Knol. Verder was 
deze avond Tweede Kamerlid Joël Voordewind aanwezig die heeft gesproken over de 
actuele vraagstukken rond de opvang van vluchtelingen en de crisis in Syrië. In deze 
vergadering hebben wij ook gesproken over de veranderingen in onze partijstructuur. Maar 
het vaststellen van de nieuwe statuten waarmee de vereniging wordt omgevormd tot een 
afdeling is doorgeschoven naar voorjaar 2016 omdat er nog nadere instructies komen van 
het partijbureau over de te volgen procedure. 
 
Overige 
In 2015 waren er daarnaast de volgende activiteiten: 

- 17 februari: Gezamenlijke verkiezingsavond voor de Provinciale Statenverkiezingen 
met ChristenUnie IJmond in het Witte Theater in IJmuiden 

- 26 april: Promotieactie bij de kerkdienst van Geloven in de Stad in de Kennemer 
Sporthal 

 
Ondertussen zijn ook de reguliere verenigingsactiviteiten doorgegaan. Het bestuur is diverse 
keren bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er veel zaken afgehandeld per telefoon en e-mail. 
Ook is een afvaardiging van het bestuur aanwezig geweest bij diverse landelijke en 
provinciale bijeenkomsten van de ChristenUnie. 

Haarlem e.o. 



 

2 
 

Als bestuur proberen wij zoveel mogelijk iemand van ons bij de fractievergaderingen 
aanwezig te laten zijn om goed op de hoogte te blijven van wat er in de fractie en 
gemeentebestuur voor zaken spelen. Wij hebben een goede verstandhouding met de 
fractieleden en krijgen regelmatig nieuws van onze fractievoorzitter. Dank voor hun 
geweldige inzet. Als secretaris vind ik het een uitdagende en bijzondere taak om op deze 
manier dienstbaar aan onze partij en daarmee onze samenleving te zijn. Het is voor mij 
vooral op computer technisch niveau wel eens lastig. Maar al doende leert men. 
 
Verkiezingsuitslagen 
Op 18 maart 2015 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de verkiezingen voor 
de Waterschappen. Zowel in Noord-Holland als in Rijnland deed de ChristenUnie mee met 
een gecombineerde lijst met de SGP. In Noord-Holland was er forse stemmenwinst voor 
ChristenUnie-SGP ten opzichte van 2011. Dit bleek echter niet genoeg voor een tweede 
zetel. Hieronder volgen de uitslagen van de gemeenten uit het werkgebied van onze 
kiesvereniging. 
 

 
 
  

Bloemendaal H'liede en Spw Heemstede Zandvoort

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Kiesgerechtigden 16774 116366 4304 20125 13268

Opkomst 10864 64,77% 56514 48,57% 2191 50,91% 12343 61,33% 6326 47,68%

Geldig 10799 56118 2181 12283 6283

Ongeldig 31 177 4 38 22

Blanco 34 0,31% 219 0,39% 6 0,28% 22 0,18% 21 0,33%

50PLUS 214 1,98% 1585 2,82% 80 3,67% 345 2,81% 261 4,15%

CDA 1095 10,14% 4032 7,18% 326 14,95% 1394 11,35% 633 10,07%

ChristenUnie-SGP 175 1,62% 1330 2,37% 42 1,93% 230 1,87% 44 0,70%

D66 2103 19,47% 10214 18,20% 304 13,94% 2381 19,38% 623 9,92%

GroenLinks 893 8,27% 5410 9,64% 118 5,41% 786 6,40% 150 2,39%

Hart voor Holland 435 4,03% 410 0,73% 27 1,24% 183 1,49% 114 1,81%

M+ 8 0,07% 244 0,43% 3 0,14% 3 0,02% 3 0,05%

Ouderenpartij NH 93 0,86% 1021 1,82% 37 1,70% 160 1,30% 352 5,60%

PvdA 795 7,36% 7861 14,01% 190 8,71% 1015 8,26% 466 7,42%

Partij voor de Dieren 425 3,94% 3591 6,40% 90 4,13% 509 4,14% 296 4,71%

Piratenpartij 62 0,57% 616 1,10% 19 0,87% 80 0,65% 50 0,80%

PVV 643 5,95% 4886 8,71% 284 13,02% 702 5,72% 1097 17,46%

SP 510 4,72% 6406 11,42% 149 6,83% 652 5,31% 419 6,67%

VP 38 0,35% 383 0,68% 13 0,60% 36 0,29% 53 0,84%

VVD 3310 30,65% 8129 14,49% 499 22,88% 3807 30,99% 1722 27,41%

Haarlem
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In Hoogheemraadschap Rijnland werd een tweede zetel gewonnen. Hieronder volgen de 
uitslagen van de gemeenten uit het werkgebied van onze kiesvereniging. 
 

 
 
Opmerkelijk was dat bij de waterschapsverkiezingen in de gemeente Haarlem met een 10% 
lagere opkomst dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 toch bijna 400 stemmen 
meer werden uitgebracht op de ChristenUnie. Ten opzichte van de Provinciale 
Statenverkiezingen op dezelfde dag waren er zelfs bijna 700 extra stemmen. Deze trend was 
ook elders in het land te zien. Dit zal grotendeels verklaard worden doordat de 
waterschapsverkiezingen niet alle landelijke partijen vertegenwoordigd zijn en er bij de 
gemeenteraadsverkiezingen meer lokale partijen zijn. Een andere mogelijke verklaring is dat 
bij de waterschapsverkiezingen de standpunten ook minder ver uiteen lopen. Maar het geeft 
ook aan dat er nog groeipotentieel is voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De 
ChristenUnie is kennelijk voor veel mensen een reële tweede of derde keus. 
 
Ledenstand 
Het aantal leden is netto met 15 toegenomen ten opzichte van eind 2014. Sinds de 
oprichting van de ChristenUnie hebben we in Haarlem en omgeving steeds tussen de 100 a 
125 leden, waarvan het merendeel in de gemeente Haarlem. Vorig jaar schreven we dat het 
al weer zo’n 8 jaar geleden was dat we rond de 120 leden hadden. Dankzij een 
ledenwerfactie hebben we dit jaar die grens weer gepasseerd. Wij hopen door voortzetting 
van deze actie nog verder te groeien. Om te zorgen dat het ledenbestand op peil blijft is 
sowieso continue investering nodig in de werving van nieuwe leden. 
 

Ledenstand 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 

Totaal 115 109 111 110 125 

- Haarlem 84 79 83 82 97 

- Overige 31 30 28 28 28 

 
Relatiebeheer en communicatie 
Naast de leden proberen we via diverse kanalen ook andere belangstellenden te bereiken 
om zo potentiele kiezers meer te betrekken bij de partij en bij het werk van de fractie. Dit 
doen we onder meer via onze website, een digitale nieuwsbrief en via sociale media. 
 
Website 
ChristenUnie Haarlem heeft een eigen website binnen het platform dat wordt aangeboden 
door het partijbureau. Van de belangrijkste acties van de ChristenUnie-fractie verschijnt er 
een nieuwsbericht op de site. Dit betreft deels persberichten en deels verslagen van 
resultaten die zijn behaald in de gemeenteraad. Op de website zijn naast het nieuws vanuit 

Bloemendaal Haarlem H'liede en Spw Heemstede Zandvoort

Oproep 17282 124934 4436 20843 14043

Opkomst 10421 60,30% 54432 43,57% 2137 48,17% 11632 55,81% 6063 43,17%

Geldig 10147 52498 2085 11348 5877

Blanco 216 1440 41 225 115

Ongeldig 58 494 11 59 71

CDA 2097 20,67% 5886 11,21% 549 26,33% 1971 17,37% 997 16,96%

VVD 3450 34,00% 8192 15,60% 469 22,49% 3515 30,97% 1634 27,80%

Water Natuurlijk 1322 13,03% 8808 16,78% 286 13,72% 1599 14,09% 804 13,68%

PvdA 922 9,09% 9609 18,30% 204 9,78% 1115 9,83% 514 8,75%

Algemene Waterschapspartij812 8,00% 6014 11,46% 171 8,20% 1163 10,25% 454 7,73%

ChristenUnie-SGP 262 2,58% 2020 3,85% 51 2,45% 356 3,14% 102 1,74%

Partij voor de Dieren 825 8,13% 7608 14,49% 192 9,21% 972 8,57% 717 12,20%

MenS 94 0,93% 961 1,83% 30 1,44% 113 1,00% 92 1,57%

50Plus 363 3,58% 3400 6,48% 133 6,38% 544 4,79% 563 9,58%



 

4 
 

de fractie contactgegevens en het verkiezingsprogramma gepubliceerd. Ook worden 
bezoekers aangemoedigd om de ChristenUnie te steunen met een gift of door lid te worden 
en zich aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief. Omdat het merendeel van de 
informatie op de website bij de fractie vandaan komt wordt de site beheerd door de fractie. 
Daarnaast heeft ook een bestuurslid toegang tot het beheersysteem van de site. 
 

Nieuwsberichten op de site Aantal 

2015 94 

2014 87 

2013 9 

2012 7 

2011 6 

2010 26 

 
Nieuwsbrief 
Om leden te informeren over de activiteiten en standpunten van de ChristenUnie verschijnt 
er regelmatig een e-mailnieuwsbrief. In 2015 zijn er 8 nieuwsbrieven verstuurd. De 
nieuwsbrief gaat ook naar een groep belangstellenden. Dit zijn grotendeels sympathisanten 
van de partij die nog niet de stap hebben genomen zich aan te melden als lid, maar die wel 
ons actief volgen. Andere ontvangers van de nieuwsbrief zijn journalisten en enkele mensen 
die actief zijn voor andere partijen. Omdat het merendeel van het nieuws afkomstig is van de 
fractie wordt de nieuwsbrief verzorgd door de fractie. 
 
Sociale media 
ChristenUnie Haarlem heeft een eigen Facebook pagina. Links naar nieuwsberichten op de 
site worden op deze pagina geplaatst zodat iedereen die de pagina heeft toegevoegd aan 
zijn “vind ik leuks” op de hoogte is als er nieuws verschijnt op de site. Ook plaatsen we zo nu 
en dan foto’s gemaakt tijdens acties. De Facebook pagina wordt beheerd door de fractie. 
Fractievoorzitter Frank Visser is ook actief op twitter. 
 
Relatiebeheersysteem 
Het relatiebeheer systeem is geïntegreerd in het beheersysteem van de website en wordt 
geleverd door het partijbureau. De ledenlijst en de lijst met nieuwsbriefontvangers staan in 
hetzelfde systeem. Zo kunnen we zien wie de nieuwsbrief ontvangt maar nog geen lid is. Het 
is echter nog niet mogelijk om deze groep apart te benaderen. Ons doel is om het aantal 
nieuwsbriefontvangers te laten groeien in de hoop dat een deel van deze sympathisanten 
uiteindelijk ook lid wordt. In 2015 waren hiervan de eerste resultaten te zien: een aantal 
sympathisanten besloot zich aan te melden als lid. 
 
Relatiestatistieken 
We streven naar vergroting van het aantal relaties dat we via onze verschillende 
informatiekanalen bereiken. In 2015 is het aantal relaties waarvan het e-mailadres niet meer 
klopte of onbekend was flink gereduceerd. 
 

Relatiestatistieken 31-12-2014 31-12-2015 

Facebook “vind ik leuks” 141 170 

Edities nieuwsbrief 8 8 

Relaties nieuwsbrief * 147 (84) 268 (113) 

Relaties e-mail 
onbekend/afgemeld/bounced * 

58 (26) 40 (12) 

Totaal relaties 205 307 

 
* getal tussen () betreft het aantal leden 
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Afronding 
We kunnen terugkijken op een mooi verenigingsjaar en zien het verkiezingsresultaat als een 
zegen van God. We hadden alle activiteiten niet kunnen doen zonder de steun van veel 
vrijwilligers en onze kiezers en hopen dat u ook in 2016 ons werk wilt steunen: met gebed, 
financieel of door mee te helpen als vrijwilliger binnen het bestuur, fractie of tijdens 
verkiezingscampagnes. 
 
Haarlem, 2 februari 2016 
 
 
Fred Drenth   Peter van der Beek 
Voorzitter   Secretaris 
 
Bijlagen: 

- Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 
- Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 
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Bijlage 1: Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 2015 
 
Fractiesamenstelling 
In 2015 bestond de fractie uit: 

- Frank Visser, raadslid en lid commissie beheer 
- Teus Vreugdenhil, schaduwraadslid en lid commissie bestuur 
- Frank Abspoel, schaduwraadslid en lid commissie ontwikkeling 
- Rosa Barth-van den Boom, schaduwraadslid en lid commissie samenleving 

 
In het tweede deel van het jaar was Rosa Barth met zwangerschapsverlof en werd de 
commissie samenleving waargenomen door Frank Visser. 
 
De gemeenteraad vergadert elke donderdag. De eerste twee weken zijn er 
commissievergaderingen, de derde week is er gemeenteraad. De fractie heeft op het 
stadhuis een kleine fractiekamer. Hier vergaderen we op de maandagavond in de week dat 
er een raadsvergadering is. Verder worden veel zaken besproken via de e-mail.  
 
Adviseurs en wijkraadcontactpersonen 
De fractie wil graag zoveel mogelijk mensen uit de achterban betrekken bij haar werk. 
Incidenteel wordt gebruik gemaakt van adviseurs uit de achterban. Daarnaast is in 2015 
gestart met het benoemen van wijkraadcontactpersonen. Zij zijn de ogen en oren van de 
fractie in de wijk. Zij worden daarom ook bekend gemaakt bij de wijkraad en bezoeken 
minimaal 1x per jaar een wijkraadsvergadering. 
 

 31-12-2015 

Aantal wijkraden 36 

Waarvan met contactpersoon 13 

Aantal contactpersonen 6 

Waarvan fractielid 3 

 
De raad in 2015 
Decentralisaties en vluchtelingen centrale thema’s 
Het eerste deel van het jaar ging vooral over de decentralisaties in het sociaal domein. In 
Haarlem is dit redelijk goed verlopen. Wel was er veel debat over de huishoudelijke hulp van 
een van de zorgorganisaties: VIVA. Zij besloten elke klant een nieuwe hulp te geven terwijl 
het juist de bedoeling was dat de meeste klanten zoveel mogelijk de vaste hulp zouden 
houden. Dit heeft uiteindelijk tot nieuwe afspraken met VIVA geleid. Volgens het college zijn 
de meeste problemen inmiddels opgelost. 
 
De ChristenUnie heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor scherpere doelen in het 
sociaal domein. Meer inzichtelijk moet worden wat alle investeringen in jongeren- en 
welzijnswerk opleveren en hoeveel mensen daarmee bereikt worden. 
 
Een ander onderwerp dat voor de zomer veel aandacht vroeg was de herziening van het 
parkeerbeleid. Er ging hierbij veel mis met de communicatie. Uiteindelijk trok de wethouder 
het voorstel in en zal er, met veel participatie in de stad, in 2016 worden gewerkt aan een 
nieuw voorstel. 
 
Het tweede deel van het jaar stond vooral in het teken van de opvang van vluchtelingen. In 
de voormalige Koepelgevangenis kwam een noodopvang voor vluchtelingen en de 
voormalige Boerhaavekliniek werd als tweede locatie aangewezen die in 2016 in gebruik zal 
worden genomen. De ChristenUnie-fractie heeft de komst van deze opvang gesteund en 
daarbij onder meer aandacht gevraagd voor de ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven en 
voor goede communicatie met de wijkbewoners. De fractie heeft gevraagd de komst van de 
noodopvang aan te grijpen om de bestaande problemen in Boerhaavewijk zoals het illegaal 
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dumpen van afval aan te pakken zodat de wijk na vertrek van de noodopvang er beter voor 
ligt dan voor de komst van de noodopvang. 
 
Ook werd er in de raad gediscussieerd over de bouw van extra sociale huurwoningen om 
aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Op tenminste 4 locaties in de stad komen er 
extra woningen die voor de helft bestemd zullen zijn voor statushouders en voor de helft voor 
reguliere woningzoekers om de wachtlijsten te beperken voor deze groep. De locaties die nu 
verder uitgewerkt worden zijn: Delftplein, Zijlweg hoek Randweg (2 locaties) en de 
voormalige zusterflat naast het Spaarne Gasthuis locatie Schalkwijk. In 2016 wordt hierover 
besloten. 
 
Raad in beweging 
Na een onrustig verlopen 2014 met meerdere opgestapte raadsleden en een opgestapte 
wethouder was ook 2015 ook niet bepaald een rustig jaar in de gemeenteraad. Halverwege 
het jaar stapte Inge Crul van de Actiepartij uit de raad omdat ze zich niet meer kon verenigen 
met de cultuur in de gemeenteraad waarin oppositie en coalitie vaak tegenover elkaar staan. 
Dit belangrijke signaal lijkt effect te hebben gehad. Nog steeds worden helaas zaken 
regelmatig zodanig op scherp gezet dat dit ten koste gaat van het inhoudelijke debat maar er 
is wel een duidelijke verbetering zichtbaar. Ook is de raad als gevolg van de discussies in 
2014 rond het vertrek van een wethouder gestart met een proces om duidelijker afspraken te 
maken over integriteit zodat voorkomen wordt dat dit ter discussie komt te staan. 
 
Een terugkerend onderwerp in een aantal dossiers was in 2015 de wijze van 
informatievoorziening aan de raad, en dan met name in dossiers rond de verkoop van 
vastgoed. Inmiddels is afgesproken dat de raad op een gestandaardiseerde manier 
informatie moet krijgen over de financiële achtergronden en dat nieuwe verkopen zo veel 
mogelijk via een proces van open bieding worden gedaan in plaats van onderhands 
verkopen. 
 
Slechte informatievoorziening leidde onder meer tot een motie van afkeuring (VVD, Hart voor 
Haarlem en Trots) en een motie van treurnis (ingediend door SP en gesteund door VVD, 
Hart voor Haarlem en Trots) tegen wethouder Langenacker over het bouwproject Vitae 
Vesper aan de Wagenweg. De raad wilde hier mede op basis van het coalitieakkoord 30% 
sociale woningbouw. Uiteindelijk bleek dit niet mogelijk op deze locatie omdat de corporatie 
die dit gebied ontwikkelt zich kon beroepen op oude afspraken uit 2004. De raad had de 
indruk gekregen dat dit wel kon worden gevraagd en was slechts in bijzinnen geïnformeerd 
over de afspraken uit 2004. Coalitiepartij D66 was op dit punt opmerkelijk kritisch en noemde 
dit aan onvolledigheid rakende informatievoorziening, maar steunde de motie net als de 
ChristenUnie niet. Wel gaf onze fractie aan dat de informatievoorziening naar de 
gemeenteraad met name bij dit soort langjarige dossiers beter moet. 
 
Eind november was er een interpellatiedebat met wethouder van Spijk over de verkoop van 
een kavel in het Pim Mulier sportpark op de hoek van de Westelijke Randweg. En weer ging 
het vooral over de informatievoorziening. Op deze kavel zouden oorspronkelijk sport 
gerelateerde kantoren komen maar door de economische crisis is dit plan niet doorgegaan. 
Het college is akkoord gegaan met een aangepast plan met woningbouw. Een aantal partijen 
in de raad vond dat het college hierbij niet meer gebruik had mogen maken van een mandaat 
van een paar jaar terug en de raad opnieuw het verkoopbesluit had moeten voorleggen 
omdat te veel zaken aan het plan waren veranderd en verkopen boven de 5 ton altijd eerst 
aan de raad moeten worden voorgelegd. Bovendien stelde de wethouder dat de verkoop al 
rond was terwijl achteraf bleek dat er weliswaar een collegebesluit was maar dat de nieuwe 
verkoopcontracten nog niet waren getekend. Uiteindelijk leidde dit tot een motie van 
afkeuring die werd ingediend door VVD, SP, Hart voor Haarlem en Actiepartij. Deze motie 
werd gesteund door één lid van de D66 fractie. In de nasleep van dit debat is dit lid uit de 
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D66 fractie gezet. Dit lid heeft ervoor gekozen door te gaan als Fractie Mohr waardoor de 
gemeenteraad voortaan bestaat uit 12 fracties. 
 
Financiën 
De financiële situatie van de gemeente blijft zorgelijk door de grote schuld. De ChristenUnie 
blijft daarom aandringen op schuldreductie. Wel lijkt er meer grip op de begroting te komen. 
Onderhoudsachterstanden zijn er nog wel, maar niet meer zo groot als een paar jaar 
geleden.  
 
Om de grip op de begroting te versterken heeft de ChristenUnie voorgesteld in het 
investeringsplan niet alleen plannen op te nemen die uitgevoerd gaan worden als er geld 
over blijft, maar ook aan te geven welke projecten worden uitgesteld als er geld tekort is. 
Voor onderwijshuisvesting moet wat betreft de ChristenUnie voor de lange termijn met 
meerdere scenario’s worden gewerkt. Dit jaar werd besloten met spoed 10 miljoen extra te 
investeren in extra klaslokalen door de groei van de stad. De vraag is echter of er bij een 
hogere groei niet voor andere alternatieven gekozen zou moeten worden zoals compleet 
nieuwe scholen. 
 
Er is een reserve gevormd voor het sociaal domein in verband met de grote onzekerheden 
rond decentralisaties. Deze reserve is voor een groot deel nog niet nodig geweest. Zorgen 
zijn er wel met name rond het budget voor beschermd wonen en alle activiteiten rond de 
Participatiewet op de langere termijn. Veel cijfers zijn overigens nog niet bekend omdat veel 
administratiesystemen nog moeten worden aangepast en gemeente en zorgpartijen moeten 
wennen aan hun nieuwe rol. Pas eind 2015 kwam er enig zicht op de ontwikkeling van de 
financiën in het eerste kwartaal. Dit kwam omdat facturatie in veel gevallen pas laat mogelijk 
was. Voor verschillende onderwerpen zijn ook nog geen sluitende afspraken over de controle 
door de gemeente op zorg die is verleend op zo’n wijze dat de accountant hiermee akkoord 
kan gaan. Lastige is daarbij: voldoen aan de financiële regels maar tegelijk de privacy goed 
waarborgen. Veel gemeenten gaat het daarom waarschijnlijk niet lukken op tijd een 
jaarverslag op te leveren of zullen geen goedkeurende verklaring krijgen van de accountant. 
Voor Haarlem is het ook nog afwachten al lijkt de gemeente in vergelijking met andere 
gemeenten de zaken goed op orde te hebben. 
 
Bij het beheer van de stad waren er twee grote tegenvallers: de brand onder de Schoterbrug 
en het veel duurder worden van het opknappen van de Waarderhaven (grondsanering en 
brandveiligheid). Naar dit laatste onderwerp zal de gemeenteraad nog een onderzoek 
instellen om hieruit lering te trekken voor toekomstige projecten. 
 
Kennemerlijn 
Op 28 januari organiseerde de ChristenUnie-fractie samen met ChristenUnie IJmond en 
enkele CDA fracties uit de regio een druk bezochte informatiemarkt over de toekomst van de 
Kennemerlijn in verband met de voorgenomen beperking van de dienstregeling door NS. 
Conclusie was onder meer dat er aan de inrichting van enkele stations nog verbeteringen 
mogelijk zijn en dat gemeenten bijdragen aan reizigersgroei door ruimtelijke ingrepen 
(bouwen bij stations en verbeterde routes voor met name fietsers). 
 
Resultaten fractie 
De fractie boekte onder meer op de volgende punten succes: 
 
Bestuur: 

- De gemeente gaat de oprichting van buurtpreventie appgroepen ondersteunen. 
- De gemeente Haarlem gaat kijken of burgers de gemeente ook kunnen bereiken via 

Whatsapp. 
- De gemeente gaat naar aanleiding van een ChristenUnie motie kijken of gesneden 

kan worden in het aantal websites onder het motto “beter 1 drukbezochte site dan 10 
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onbekende sites”. Ook gaat gewerkt worden aan verbetering van de digitale 
mogelijkheden voor burgers om te participeren. De internetstrategie van de gemeente 
wordt in 2016 verder uitgewerkt. 

- De indicatoren van de begroting van de gemeente zullen aangescherpt worden zodat 
de resultaten beter meetbaar zijn. De gemeente gaat o.a. kijken of voor meer 
indicatoren een benchmark kan worden toegevoegd zodat ook inzichtelijk wordt hoe 
de gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten. 

- De gemeenteraad sprak zich op voorstel van de ChristenUnie uit tegen de begroting 
van het recreatieschap Spaarnwoude omdat het structurele financiële tekort nog 
steeds niet is opgelost. 

- Het college komt op voorstel van de ChristenUnie met een lobbystrategie en een 
lobbyagenda. Hoe kan Haarlem zichzelf beter op de kaart zetten en bijvoorbeeld bij 
provincie en Rijk meer geld binnenslepen. Als gevolg van de motie hebben 
ambtenaren uitgebreide training gehad in lobbyen. De uitwerking van de motie volgt 
in 2016. Ook zal het college dankzij een motie van de ChristenUnie in een eerder 
stadium in kaart brengen of bij beheer en onderhoudsprojecten mogelijkheden 
aanwezig zijn voor subsidie door bijvoorbeeld de provincie. 

 
Samenleving: 

- De nieuwe verordening leerlingenvervoer is vastgesteld door de gemeenteraad nadat 
een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie was aangenomen. Wij hebben 
voorgesteld om ouders van leerlingen die te maken krijgen met een wachtlijst en 
daarom kiezen voor een verder weg gelegen school tegemoet te komen in de 
vervoerskosten. 

- In de nieuwe huisvestingsverordening is op voorstel van de ChristenUnie opgenomen 
dat als mensen een huis met een urgentieverklaring aanvaarden hun inschrijftijd 
behouden blijft. Zo worden deze mensen niet gestraft als ze snel een klein 
appartement accepteren terwijl ze al een paar jaar wachttijd voor een 
eengezinswoning hadden opgebouwd. In de praktijk was dit al geregeld met de 
corporaties maar het college was het vergeten op te nemen in de nieuwe 
huisvestingsverordening. 

- Bed, bad en brood ook voor vreemdelingen zonder status die niet weg kunnen omdat 
het land van herkomst ze niet accepteert. 

- Verruiming inkomensgrenzen voor inkomenstoeslag minima 
- Naar aanleiding van een initiatiefnota van de ChristenUnie wordt gekeken naar 

praktische verbeteringen om het bereik van sociale buurtmarktplaats BUUV te 
vergroten. 

- Er komt op initiatief van onze fractie op de gemeentelijke website een “meldpunt 
bezorgd” waar mensen meldingen kunnen doen als zij zich zorgen maken over 
buurtgenoten.  

 
Beheer en ontwikkeling: 

- Wethouder Sikkema (Groenlinks, beheer) gaat op verzoek van de ChristenUnie werk 
maken van een toekomstvisie voor de fietsenstallingen rond het station. De 
ChristenUnie wees op mogelijke landelijke subsidies die in 2017 op zullen zijn. Haast 
is daarom geboden. 

- Bij de herinrichting van de Oudeweg worden dankzij een motie van de ChristenUnie 
de fietspaden op de kruispunten aangelegd op een uitritconstructie zodat het verkeer 
uit de zijwegen meer moet afremmen en wordt geattendeerd op het feit dat fietsers 
hier in twee richtingen rijden. 

- Voor de herinrichting van de Amsterdamsevaart zal op verzoek van de ChristenUnie 
ook een variant worden onderzocht met een tijdelijk park zolang de 
woningbouwplannen in dit gebied nog niet in beeld zijn. Door een andere wegindeling 
ontstaat ruimte voor een aaneengesloten park in plaats van smalle groen stroken. 
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Bovendien wordt de fasering van de werkzaamheden zo eenvoudiger. In 2016 wordt 
een definitief besluit genomen over de herinrichting. 

- Spaarnelanden gaat op verzoek van de ChristenUnie werken aan een betere 
inzameling van afval na de vrijmarkten op Koningsdag. Inzet is: meer recycling. 

- Samen met andere fracties hebben we gevraagd bij wegenonderhoud vaker werk-
met-werk te maken of te wel: als de riolering wordt vervangen gelijk kijken of wensen 
voor herinrichting van de weg kunnen worden meegenomen. Hiervoor is nu extra 
geld beschikbaar gekomen al is dit nog onvoldoende om altijd werk-met-werk te 
kunnen maken. 

- Behoud zandbak en mogelijk ook schommel Dietsveld. 
- Het schelpenpad langs de Dreef wordt opgeknapt. Samen met andere partijen heeft 

de ChristenUnie aangedrongen op een plan waarbij het schelpenpad breed genoeg 
blijft voor de antiekmarkt en voor de spelende kinderen van de Dreefschool. Voor 
fietsers komt er daarom een nieuw fietspad aan de andere kant van de bomenrij. Dit 
kan door een beperking van de ruimte voor het autoverkeer. 

- Op verzoek van de ChristenUnie gaat het college kijken of herinrichting van de 
Nieuwe Groenmarkt eerder kan worden uitgevoerd, mogelijk nog deze 
collegeperiode. Voorjaar 2016 moet dit duidelijk worden als het nieuwe 
investeringsplan wordt gepresenteerd. De Nieuwe Groenmarkt moet autoluw worden 
met ruimte voor fietsenstallingen. 

- Bomenkap langs de Westergracht is door een raadsmeerderheid voorlopig 
tegengehouden. De ChristenUnie is niet tegen de kap van bomen, zeker niet als dit 
nodig is voor de veiligheid en uiteraard onder de voorwaarde dat er nieuwe bomen 
worden gepland. Toch stemde de ChristenUnie tegen de kap van de bomen op de 
Westergracht. Het hele planproces is vanaf het begin af aan fout gegaan. Het project 
is gebracht als een onderhoudsproject. Hiervoor geldt een veel minder zware 
procedure dan als het om herinrichting gaat. Maar bij de kap van bomen praat je wat 
betreft de ChristenUnie per definitie over herinrichting. Bomen plant je voor meer dan 
50 jaar en dan moet je dus alle alternatieven zorgvuldig afwegen. Kortom: eerst moet 
duidelijk zijn wat de lange termijnvisie is voor de inrichting van de Westergracht. 

- Haarlem gaat meedoen aan het landelijke experiment voor een retourpremie voor 
bepaalde soorten (plastic) afval om zo zwerfafval te voorkomen. Landelijk wilde de 
ChristenUnie liever uitbreiding van statiegeld met bijvoorbeeld kleine PET flessen 
omdat dit veel effectiever is, maar deze proef is in ieder geval beter dan de 
bestaande situatie. De proef start begin 2016. 

- De raad nam een motie aan om de mogelijkheid van de realisatie van 
goedhuurwoningen in Haarlem te onderzoeken. Dit zijn goedkope nieuwbouw sociale 
huurwoningen die lage woonlasten hebben als gevolg van goede isolatie en 
duurzame energie. Deze worden niet gerealiseerd door corporaties maar door 
projectontwikkelaars. De gemeente Almere experimenteert hier momenteel al mee. 
Het college moet deze motie nog uitwerken. Lastig is mogelijk dat de grondprijzen in 
Haarlem hoger liggen dan in Almere. 

 
Overige initiatieven 
Verder heeft de fractie onder meer aandacht gevraagd voor: 
 
Bestuur: 

- De minimale leeftijd van prostituees in Haarlem gaat omhoog van 18 naar 21 jaar. 
Hiervoor tekent zich een meerderheid af in de Haarlemse gemeenteraad. Begin 2015 
kreeg een motie hierover van de ChristenUnie onvoldoende steun maar nu lijkt een 
meerderheid in zicht. Het is alleen nog de vraag of de raad zelf zal beslissen de 
Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen of dat toch op een voorstel van het 
college medio 2016 zal worden gewacht. Uiteindelijk zal de leeftijdsverhoging ook 
landelijk worden geregeld, maar een wet hierover laat al een paar jaar op zich 
wachten. Daarom hebben meerdere gemeenten zelf de leeftijd al verhoogd. 
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- Goede opvang voor slachtoffers van loverboys 
- Te hoge bouwleges voor afsluiten van achterpaden met hekken 
- Meer werk maken van open data. 
- Duurzaam inkopen: houdt Haarlem zich wel aan de criteria van 100% duurzaam 

inkopen? Onderzoek lijkt uit te wijzen dat dit niet het geval is. Schriftelijke vragen 
hierover van de ChristenUnie moeten nog worden beantwoord. 

- Differentiatie toeristenbelasting op basis van de overnachtingskosten. Dit voorstel is 
ingetrokken omdat de huidige afspraken voor 3 jaar met de sector zijn vastgesteld. 
Over 2 jaar is de fractie voornemens het voorstel opnieuw in te dienen. 

- Leefbaarheid voorop en dus niet nog latere sluitingstijden voor de horeca. 
- Meevallers ook inzetten voor schuldreductie. Helaas wil de coalitie tot nu toe nog niet 

verder gaan dan de in het coalitieakkoord afgesproken hoogte van de schuldreductie. 
- Voorstellen voor extra bezuinigingen door bijvoorbeeld de collegeauto niet te 

vervangen en te matigen met de vervangingsinvesteringen voor de cultuurpodia 
 
Samenleving: 

- Zorgen dat statushouders niet in financiële problemen komen door sneller uitkeren 
van toeslagen. De situatie lijkt inmiddels wat verbeterd maar nog steeds doen er 
statushouders beroep op voedselhulp vanuit de Haarlemse kerken. De ChristenUnie 
volgt dit op de voet en zet zich in voor een structurele oplossing. 

- Respijtzorg voor mantelzorgers 
- Behoud van casemanagers dementie 
- Beperking subsidie grote sportevenementen. Onze voorkeur gaat uit naar goed 

onderhoud van sportaccommodaties. 
- Loonkostensubsidie voor niet-uitkeringsgerechtigden in de eerste 3 maanden dat er 

nog geen loonwaarde is vastgesteld. Het kan niet zo zijn dat er geen enkele beloning 
tegenover staat als deze mensen in het kader van re-integratie weer aan het werk 
gaan. Helaas werd dit voorstel van enkele oppositiepartijen niet gesteund door de 
coalitiepartijen. 

- Meer invloed van de gemeenteraad bij het vaststellen van het programma van eisen 
voor de aanbesteding van het doelgroepenvervoer 

- Toegankelijker schuldhulpverlening 
- Relatiecursussen voor aanstaande ouders om zo het risico op vechtscheidingen te 

verkleinen. De ChristenUnie stelde raadsvragen en het college is gestart met een 
proef “aanpak scheidingsproblematiek”. Doel van deze pilot is scheidende partners 
en hun netwerk te ondersteunen in hun primaire verantwoordelijkheid als ouders voor 
hun kinderen. 

- Nazorg voor ex-gedetineerden 
- Vrije schoolkeuze in het basisonderwijs. Het college denkt na over een gezamenlijke 

aanmelding voor het basisonderwijs zoals er nu  al is voor het voortgezet onderwijs. 
Dit omdat sommige scholen zo gewild zijn dat ouders kinderen al aanmelden als ze 
nog maar net geboren zijn waardoor andere ouders bij deze scholen achter het net 
vissen. Centrale aanmelding kan echter ten koste gaan van de vrijheid van onderwijs. 
De ChristenUnie staat ervoor dat elke ouder kan kiezen voor onderwijs dat past bij de 
eigen identiteit en zal deze plannen goed in de gaten houden. 

- Effectiever minimabeleid. Niet iedereen vraagt regelingen aan waardoor er geld op de 
plank blijft liggen. De wethouder werkt begin 2016 voorstellen uit om de regelingen 
laagdrempeliger te maken. De ChristenUnie vindt dat er beter moet worden gekeken 
naar de effectiviteit van de maatregelen, dat moet worden gekeken of we geen 
doelgroepen missen zoals de stille armoede onder ZZP-ers.  

- Meer eigen initiatief van de gemeente bij het aanjagen van innovaties in het sociaal 
domein. Een subsidieregeling speciaal voor innovaties is nog niet echt succesvol. De 
meeste aanvragen worden afgewezen. De ChristenUnie heeft er voor gepleit dat de 
gemeente niet gaat wachten op initiatieven maar ook zelf gaat kijken hoe ze 
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innovaties kan stimuleren bij de bestaande aanbieders en goede ideeën van andere 
gemeenten kan kopiëren.  
 

Beheer en ontwikkeling: 
- Onderhoud en verduurzaming van speeltuinen 
- Lobby voor bijdrage provincie aan snelfietsroutes rond Haarlem (o.a. Haarlem-

Amsterdam en Velsen-Haarlem-Schiphol) 
- Starten met zogenaamde jongerencontracten, tijdelijke huurcontracten om jongeren 

een grotere kans te geven op een sociale huurwoning 
- Besparingsmogelijkheden bij de Haarlemse straatverlichting. Een hierover door de 

fractie gepubliceerde notitie zal waarschijnlijk in 2016 leiden tot herziening van de 
gemeentelijke nota straatverlichting die al weer dateert uit 2007. 

- Veiligheid IJdijk Spaarndam 
- Onterechte inning bouwleges bij verouderde bestemmingsplannen 
- Vrij liggende fietspaden Bernadottelaan voor meer veiligheid en betere doorstroming 

bussen. Een meerderheid van de raad ging echter akkoord met fietsstroken. 
- Snelle oplossing van tekort aan fietsenstallingen rond de Botermarkt 
- Komst van een OV-servicewinkel op station Haarlem waar ook busreizigers terecht 

kunnen 
- Betere afvalinzameling. Haarlem staat nu op plaats 387 van de circa 400 gemeenten 

wat betreft het gescheiden inzamelen van afval. Beter scheiden betekent minder afval 
verbranden en dat betekent minder verbrandingsbelasting en dus ook lagere 
afvalstoffenheffing voor de burger. De ChristenUnie pleit er daarom voor dat de 
gemeente afvalscheiding stimuleert door net als veel andere gemeenten burgers te 
belonen voor minder restafval. Er is nog geen meerderheid voor dit voorstel maar de 
wethouder gaat wel werken aan een nieuw plan voor de afvalinzameling. Voorjaar 
2016 wordt hierover besloten. 

- Meer meetbare doelen in het duurzaamheidsprogramma. 
- Meer ambities voor de woningmarkt voor zowel beschikbaarheid, betaalbaarheid en 

duurzaamheid. Slagingskans is wel toegenomen maar ook de wachttijd voor een 
sociale huurwoning. Vergeten wordt dat mensen vaak al niet meer reageren omdat 
ze weten dat hun wachttijd nog te kort is. De wachttijd moet omlaag. De door 
coalitiepartijen afgesproken aandeel van 30% sociale huur bij nieuwbouw is te rigide. 
Als er meer vraag is, moet er meer worden gebouwd. Bovendien valt onder deze 
30% ook sociale koop en zou er onderscheid gemaakt moeten worden tussen 
goedkope sociale huurwoningen en sociale huurwoningen vlak onder de 
liberalisatiegrens van circa 700 euro. 

- Meer aandacht voor verbetering van het fiets- en OV-netwerk en de 
woningbouwopgave van Zuid-Kennemerland in de nieuwe strategische agenda van 
de Metropoolregio Amsterdam. 

- Verzet tegen 1 miljoen subsidie voor een woningbouwproject langs de Azieweg bij 
winkelcentrum Schalkwijk. Hier komen middeldure huur en sociale koopwoningen. 
Eerst was er echter sprake van een mix van koop en sociale huur. Ook ondergronds 
parkeren is geschrapt. Nu de crisis op de woningmarkt zeker in Haarlem voorbij lijkt 
te zijn steekt de ChristenUnie 1 miljoen euro liever in andere projecten die de 
ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Budget voor stedelijke vernieuwing is immers bedoeld 
om complexe projecten toch van de grond te krijgen. Dit project is echter niet complex 
en het parkeren is straks bovengronds terwijl deze ruimte bij ondergronds parkeren 
ook had kunnen worden gebruikt voor extra woningen. 

 
Inzet voor onze regio in provincie en Tweede Kamer 
Tenslotte zijn een paar onderwerpen door inzet van onze fractie ook aan de orde gesteld via 
de Tweede Kamerfractie en de fractie in de Provinciale Staten: 
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- Een groot aantal sprinters Amsterdam-Haarlem-Zandvoort stond dit jaar op station 
Haarlem 10 minuten stil als gevolg van een conflicterende goederentrein. Na  
Kamervragen van de ChristenUnie is dit probleem inmiddels grotendeels opgelost. 

- Van de ene op de andere dag werd de spoorwegovergang “Laantje van Alverna” in 
Heemstede door ProRail gesloten. Volgens ProRail kon dit omdat het geen openbare 
weg zou zijn. Wandelnet en Fietsersbond kwamen in verzet. De ChristenUnie stelde 
Kamervragen. Eind 2015 deden de rechtbank en de Raad van State uitspraak dat de 
overgang inderdaad niet gesloten had mogen worden. In 2016 moet duidelijk worden 
wat ProRail met deze uitspraak gaat doen. 

- Een motie is aangenomen in de Tweede Kamer om bij onderzoek naar mogelijke 
capaciteitsuitbreiding voor de A9 tussen Badhoevedorp en Alkmaar ook te kijken naar 
een rechtstreekse aansluiting van de N208 (Westelijke Randweg) op de A9 ter 
hoogte van Velserbroek 

- Er is samen met GroenLinks een motie ingediend om bij het project verbreding A10 in 
Amsterdam ter hoogte van de Schinkelbrug de vluchtstroken iets te verbreden en ook 
op de brug zelf een vluchtstrook aan te leggen. Zo kan worden voorkomen dat de 
populaire RNET-bus 346 Haarlem-Amsterdam Zuid straks vast komt te staan in de 
file. De motie is nog niet in stemming gebracht omdat er nog net geen zicht was op 
een Kamermeerderheid. Een lobby traject loopt en hopelijk wordt deze motie in 2016 
alsnog aangenomen. 

- De Statenfractie blijft er voor strijden dat er meer ruimte komt voor windmolens. Het 
college van gedeputeerde Staten verzet zich hiertegen, zelfs bij projecten waar veel 
draagvlak is onder omwonenden. Hierdoor is er nog steeds geen besluit over de 
vervanging van de verouderde windmolens in de Waarderpolder. De molens staan 
zelfs al enige tijd stil doordat er mede door de provinciale blokkade lang geen nieuwe 
eigenaar kon worden gevonden voor deze windmolens. Het ziet er naar uit dat de 
windmolens in 2016 weer gaan draaien. Zicht op vervanging van de molens en 
eventueel enkele nieuwe molens in dezelfde rij is er echter nog niet. 
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Bijlage 2: Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 2015 
De stichting ontvangt de fractievergoedingen van de gemeente Haarlem. Vanuit dit budget 
worden vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd voor de schaduwraadsleden en kunnen andere 
fractiekosten worden betaald. In een gemeentelijke verordening is vastgelegd wat er vanuit 
deze middelen mag worden bekostigd. Geld dat is uitgekeerd door de gemeente en niet is 
besteed wordt weer teruggestort naar de gemeente. Dit hebben wij ook vastgelegd in de 
statuten van de stichting. De fractie uitgaven worden daarom jaarlijks gecontroleerd door de 
gemeente. 
 
Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de gemeenteraadsfractie. Als er geen 
gemeenteraadsfractie is dan vormt het bestuur van de vereniging tevens het bestuur van de 
stichting. Als er wel een fractie is heeft het bestuur van de kiesvereniging het recht een 
bindende voordracht te doen voor een bestuurslid.  
 
Vanaf de oprichting bestond het bestuur uit: Frank Visser (gemeenteraadslid en 
voorzitter/penningmeester van de stichting), Fred Drenth (benoemd op voordracht van de 
kiesvereniging en secretaris van de stichting) en Anneke Morijn (algemeen bestuurslid van 
de stichting). Anneke Morijn heeft in 2015 afscheid genomen van het bestuur van de 
vereniging en ook van de stichting. Peter van der Beek is daarom toegetreden tot algemeen 
bestuurslid van de stichting. 
 
De enige activiteiten van de stichting bestonden in 2015 uit het uitbetalen van de 
vrijwilligersvergoedingen voor de drie schaduwraadsleden van de ChristenUnie. Voor de 
details verwijzen wij naar het financieel jaarverslag. 


