
 

 

 

Secretarieel jaarverslag 2017 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 16 april 2018 en goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering op 23 april 2018. 
 
Inleiding 
ChristenUnie Haarlem is een afdeling van de landelijke ChristenUnie. Het afdelingsbestuur is 
volgens artikel 12 lid 3 van de statuten van onze afdeling verplicht binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
afdelingsvergadering, zijn jaarverslag over de gang van zaken in de afdeling en het gevoerde 
beleid uit te brengen. 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 kalenderjaar 2017. Tevens is in dit verslag het 
jaarverslag opgenomen van de gemeenteraadsfractie in Haarlem en van de stichting 
fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem. Deze verslagen zijn onder verantwoording 
gemaakt door de gemeenteraadsfractie. 
 
Werkgebied afdeling 
Het werkgebied van ChristenUnie Haarlem omvat de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, 
Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De meeste leden wonen in 
Haarlem en alleen in deze gemeente heeft de partij momenteel een zetel in de 
gemeenteraad. 
 
Bestuurssamenstelling 2017 
In 2017 bestond het bestuur uit Fred Drenth (voorzitter en penningmeester), Peter van der 
Beek (secretaris) en Johan Slik (politiek secretaris en campagneleider) en Klaas-Jan Knol 
(algemeen bestuurslid). 
 
Activiteiten afdeling 
Bestuursvergaderingen 
Als bestuur zijn wij meermalen bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken en de 
ledenvergaderingen voor te bereiden. Hier was onze fractievoorzitter Frank Visser meestal 
ook bij aanwezig. Tevens hebben wij met elkaar gesproken over de vorming van een 
selectiecommissie en programmacommissie en de personen die wij wilden benaderen om 
daar deel aan te nemen. Ook hebben wij geprobeerd om in iedere geval iemand van ons bij 
de fractievergaderingen aanwezig te laten zijn. Ook proberen wij zoveel mogelijk de 
provinciale vergaderingen en het congres van de ChristenUnie te bezoeken. Ook hebben wij 
het concept verkiezingsprogramma uitgebreid door genomen voordat het naar de leden zou 
gaan.  
 
Al met al is er door een klein bestuur veel werk verzet in 2017. Heel veel dank ook aan Frank 
Visser die naast het leiden van de fractie ook nog zoveel extra doet zoals de nieuwsbrief 
maken, website beheren en zorgen dat de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen digitaal 
verstuurd worden. 
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Ledenvergaderingen 
Wij hebben in 2017 drie ledenvergaderingen gehad. Normaal zijn dat er maar twee, maar 
i.v.m. allerlei formaliteiten rond de verkiezingen voor de gemeenteraad hadden wij op 6 
februari 2017 er één extra. In deze vergadering zijn de leden van de programmacommissie 
en de selectiecommissie benoemd.  
 
In de vergadering van 27 maart 2017 zijn de gebruikelijke zaken behandeld die ieder jaar 
behandeld moeten worden. In deze vergadering hebben wij ook nog even gesproken over de 
uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen. In Zandvoort hebben wij behoorlijk extra 
stemmen gekregen, maar ook in Haarlem is het goed gegaan voor de ChristenUnie. Tijdens 
deze vergadering is besloten dat de ChristenUnie zelfstandig mee zal doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Haarlem en dat we in de andere gemeenten in ons 
werkgebied niet mee doen gezien het aantal leden in deze gemeenten en de uitslag van de 
Tweede Kamerverkiezingen. In deze vergadering heeft dhr. Ruud van der Jagt gesproken 
over het PKN rapport “armoede beleid” Dit was een bijzondere en verhelderende uitleg hoe 
dit er aan toe gaat. Wij hopen als partij hier in de praktijk ook mee aan de slag te kunnen.  
 
Tijdens de najaarsvergadering op 9 oktober 2017 is door de selectiecommissie een 
toelichting gegeven over de samenstelling van de kandidatenlijst en hoe zij tot deze selectie 
van personen is gekomen. Het bestuur heeft deze lijst ongewijzigd overgenomen en de 
aanwezige leden hebben op deze vergadering ook hun goedkeuring hieraan gegeven en de 
kandidatenlijst vastgesteld. 
 
Tevens is uitgebreid het verkiezingsprogramma besproken. De aanwezige leden zijn akkoord 
gegaan met het programma na de toezegging van het bestuur om nog wat punten op te nemen 
en wat aanpassingen te doen. Het programma is later formeel door het bestuur vastgesteld en 
gepubliceerd op de website. Het bestuur bedankt alle commissie leden en anderen die dit tot 
stand hebben gebracht. 
 
Als bestuur verwachten wij ook dat alle kandidaten die op de lijst staan, een actieve rol zullen 
spelen de komende jaren. Dit om de fractie input en ondersteuning te geven, maar het zou fijn 
zijn als meer mensen bijvoorbeeld wijkraadsvergaderingen zullen bijwonen. Dit om ons als 
ChristenUnie meer zichtbaar te maken in de stad, maar ook om te weten welke problematiek er 
in de wijken speelt en dat aan de fractie kunnen meegeven, zodat zij daar ook hun voordeel 
mee kunnen doen binnen de gemeenteraad en commissies. 
 
Ledenstand 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 31-12-2017 

Totaal 115 109 111 110 125 141 147 

- Haarlem 84 79 83 82 97 114 117 

- Overige 31 30 28 28 28 27 30 

 
Verkiezingsuitslagen 
Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Vanuit onze afdeling stond Frank 
Visser op de kandidatenlijst op plaats 38. Hij haalde 251 voorkeursstemmen. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de uitslagen in alle gemeenten in ons werkgebied. In 
Haarlem kregen we met 1682 stemmen iets meer stemmen dan bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 (1682 in plaats van 1646). Hierbij moet wel 
aangetekend worden dat het opkomstpercentage bij de Tweede Kamerverkiezingen veel 
hoger lag. Procentueel haalden we dus minder stemmen. Een goede vergelijking is echter 
niet mogelijk omdat niet alle landelijke partijen meedoen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
en er bij de gemeenteraadsverkiezingen ook meerdere lokale partijen meedoen. 
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Partij Haarlem H'liede en Spw Bloemendaal Heemstede Zandvoort 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Blanco 191   2   9   23   20   

Geldig 96194   3743   15162   17940   10894   

Ongeldig 342   9   27   34   37   

Oproep 116935   4386   17122   20353   13363   

Opkomst 96727 82,72% 3754 85,59% 15198 88,76% 17997 88,42% 10951 81,95% 

VVD 18447 19,18% 1126 30,08% 6038 39,82% 6481 36,13% 3475 31,90% 

D66 17293 17,98% 474 12,66% 2742 18,08% 3345 18,65% 1179 10,82% 

GroenLinks 15172 15,77% 346 9,24% 1268 8,36% 1634 9,11% 713 6,54% 

PVV 8998 9,35% 452 12,08% 842 5,55% 1064 5,93% 1769 16,24% 

PvdA 7512 7,81% 214 5,72% 799 5,27% 1018 5,67% 604 5,54% 

SP 6753 7,02% 215 5,74% 462 3,05% 679 3,78% 651 5,98% 

CDA 5853 6,08% 421 11,25% 1511 9,97% 1812 10,10% 815 7,48% 

Partij voor de Dieren 5476 5,69% 145 3,87% 638 4,21% 689 3,84% 517 4,75% 

DENK 3076 3,20% 19 0,51% 16 0,11% 38 0,21% 38 0,35% 

50PLUS 2658 2,76% 119 3,18% 237 1,56% 394 2,20% 454 4,17% 

ChristenUnie 1682 1,75% 44 1,18% 214 1,41% 289 1,61% 72 0,66% 

Forum voor Democratie 1637 1,70% 88 2,35% 255 1,68% 304 1,69% 378 3,47% 

Piratenpartij 468 0,49% 18 0,48% 34 0,22% 35 0,20% 40 0,37% 

VNL (VoorNederland) 232 0,24% 25 0,67% 30 0,20% 44 0,25% 84 0,77% 

SGP 215 0,22% 8 0,21% 38 0,25% 46 0,26% 14 0,13% 

Artikel 1 192 0,20% 4 0,11% 6 0,04% 15 0,08% 7 0,06% 

Nieuwe Wegen 143 0,15% 0 0 % 9 0,06% 8 0,04% 18 0,17% 

OndernemersPartij 105 0,11% 12 0,32% 12 0,08% 10 0,06% 28 0,26% 

Niet Stemmers 91 0,09% 3 0,08% 2 0,01% 12 0,07% 10 0,09% 

GeenPeil 69 0,07% 2 0,05% 1 0,01% 6 0,03% 7 0,06% 

Lokaal in de Kamer 49 0,05% 4 0,11% 3 0,02% 9 0,05% 9 0,08% 

De Burger Beweging 38 0,04% 3 0,08% 3 0,02% 4 0,02% 6 0,06% 

Vrijzinnige Partij 35 0,04% 1 0,03% 2 0,01% 4 0,02% 6 0,06% 

 
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 
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. 
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Nieuwsberichten op de site Aantal 

2017 61 

2016 102 

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. 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 leuk” 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.   
Ons doel is om het aantal nieuwsbriefontvangers te laten groeien in de hoop dat een deel 
van deze sympathisanten uiteindelijk ook lid wordt. 
 
Relatiestatistieken 
We streven naar vergroting van het aantal relaties dat we via onze verschillende 
informatiekanalen bereiken. 
 

Relatiestatistieken 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 

Facebook “vind ik leuk” 141 170 183 208 

Edities nieuwsbrief 8 8 8 7 

Relaties nieuwsbrief * 147 (84) 268 (113) 320 (127) 326 (136) 

Relaties e-mail 
onbekend/afgemeld/bounced * 

58 (26) 40 (12) 45 (14) 44 (11) 

Totaal relaties 205 308 365 370 

 
* getal tussen () betreft het aantal leden 
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Afronding 
We kunnen terugkijken op een mooi afdelingsjaar. We hadden alle activiteiten niet kunnen 
doen zonder de steun van veel vrijwilligers en onze kiezers en hopen dat u ook in 2018 ons 
werk wilt steunen: met gebed, financieel of door mee te helpen als vrijwilliger binnen het 
bestuur, fractie of tijdens verkiezingscampagnes. 
 
Haarlem, 12 maart 2018 
 
 
Peter van der Beek 
Secretaris ChristenUnie Haarlem 
 
Bijlagen: 

- Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 
- Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 
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Bijlage 1: Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 2017 
 
Fractiesamenstelling 
In 2017 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 (t/m november) 
- Eelco Fortuijn, schaduwraadslid en lid commissie ontwikkeling (vanaf december) 
- Rosa Barth-van den Boom, schaduwraadslid en lid commissie samenleving 
- Jaco van Buren, schaduwraadslid en lid commissie samenleving (vanaf december) 

 
Frank Abspoel nam in verband met verhuizing naar buiten de gemeente in november 
afscheid van de fractie. Rosa Barth-van den Boom ging eind van het jaar met 
zwangerschapsverlof. 
 
Elke donderdag zijn er bijeenkomsten van de gemeenteraad op het stadhuis. 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.  
 
De raad in 2017 
Parkeren 
Ook in 2017 was het parkeerbeleid een centraal thema. Er werd in de gemeenteraad veel 
gesproken over het verplichten van ondergronds parkeren bij nieuwbouwvoorzieningen om 
zo ruimte te sparen. Om te hoge kosten te voorkomen is tevens besloten dat bij sociale 
huurwoningen minder parkeerplaatsen hoeven te worden gerealiseerd omdat het auto bezit 
hier ook lager ligt. 
 
Onder aanvoering van de VVD werd een referendum georganiseerd waarbij met name de 
vervanging van de bezoekersschijf door een digitaal systeem in de wijken rond het centrum 
een heet hangijzer was. Bij het referendum was de opkomst te laag om het geldig te 
verklaren, maar bleek wel dat in de wijken rond het centrum wel veel tegenstanders waren. 
De ChristenUnie heeft zich onder andere ingezet voor het minder rigoureus maken van de 
parkeerduurbeperking van 1 uur die onhandig is voor bezoekers van bijvoorbeeld tandartsen, 
makelaars en andere dienstverleners. De parkeerduurbeperking was alleen bedoeld om te 
voorkomen dat mensen goedkoop vlakbij het centrum gaan parkeren tijdens een avondje 
stappen. De nu gekozen maatregel is wat betreft de ChristenUnie te ver doorgeschoten. De 
coalitie wilde het voorstel van de ChristenUnie om de maatregel af te zwakken nog niet 
steunen, ondanks een positief advies van de wethouder, omdat de parkeerduurbeperking 
mede door een amendement van de gemeenteraad zo streng is geworden. Het ziet er echter 
naar uit dat dit in 2018 één van de eerste maatregelen wordt die aangepast gaat worden. 
Wel kreeg de ChristenUnie steun van het college voor het voorstel om een oplossing te 
vinden voor het parkeren bij maatschappelijke instellingen zoals kerken en buurthuizen. 
Voorjaar 2018 komt het college met een voorstel hiervoor. 
 
University College 
Het meest spannende onderwerp in 2017 was de vraag of er een aanbesteding zou komen 
voor de nieuwe invulling van de koepel of dat de gemeente de voormalige gevangenis van 
het Rijk zou kopen en gelijk zou doorverkopen met terugkooprecht aan de stichting 
Panopticon om hier een University College te realiseren samen met studentenhuisvesting en 
ruimte voor start-ups. Omdat dit plan veel steun had in de omgeving, omdat het kansen biedt 
voor het aantrekkelijker maken van de stad voor jongeren en het uitbreiden van de 
binnenstad en omdat in het plan sociale woningbouw centraal stelt waar veel vraag naar is in 
de stad stemde de ChristenUnie voor dit voorstel.  
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Uiteindelijk staakten in de gemeenteraad echter de stemmen omdat ook enkele raadsleden 
afwezig waren. Ook de coalitie was verdeeld. Na een aantal schorsingen hakte uiteindelijk 
het college diep in de nacht de knoop door: de plannen voor de University College kregen 
een kans. Het is nu afwachten of de stichting de financiering rond krijgt van dit 
miljoenenproject en de accreditatie van het onderwijs. Voorwaarde van de gemeenteraad is 
namelijk dat het om academisch onderwijs moet gaan en dat de University College goed 
toegankelijk is en dus niet te hoge collegegelden vraagt. Om speculatie met het gebouw te 
voorkomen zijn veel voorwaarden juridisch vastgelegd en heeft de gemeente een 
terugkooprecht als de plannen niet tijdig van de grond komen. Tegenvaller was dat de VU en 
de Open Universiteit last minute afhaakten. Hierdoor is het verkrijgen van een accreditatie 
veel lastiger geworden. Uiteindelijk hebben een aantal kleinere hoger onderwijsinstellingen 
zich achter het plan geschaard en hebben ze samenwerking gezocht met een Duitse 
Universiteit. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. De komende 2 jaar moet 
duidelijk worden of de plannen haalbaar zijn. 
 
Sociale huurwoningen 
De bouw van sociale huurwoningen in de stad zorgde herhaaldelijk voor spanningen tussen 
de collegepartijen D66, PvdA, GroenLinks en CDA. Waar PvdA en GroenLinks hechten aan 
de afspraak om te komen tot 30% sociale woningbouw ontstond er hierover met name met 
D66 regelmatig spanning. Dit kwam omdat in het coalitieakkoord niet goed was vastgelegd of 
dit percentage voor de hele stad geldt, waarbij het aandeel sociale huur bij het ene project 
veel groter kan zijn dan bij het andere project, of dat het geldt per project. De D66 wethouder 
hamerde er steeds op dat het voor de hele stad was maar nooit werd duidelijk waar dan de 
precies de sociale huurwoningen zouden komen. Er waren meerdere keren goede redenen 
om ergens geen sociale huurwoningen te bouwen (bijvoorbeeld te dure grond, afspraken 
over bouwontwikkelingen die waren gemaakt voordat het college akkoord was gesloten, of te 
weinig woningen in een project om 30% sociale huur exploiteerbaar te maken voor 
corporaties), maar een totaal overzicht waar dit dan gecompenseerd zou worden kwam er 
nooit. Ondertussen liep de wachtlijst voor sociale woningbouw op en stegen ook de 
huizenprijzen. Niet voor niets werd woningbouw in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het belangrijkste verkiezingsthema. 
 
Structuurvisie Openbare Ruimte 
De gemeenteraad heeft een nieuwe structuurvisie voor de openbare ruimte voor de stad 
opgesteld. Dit is een visie op de ontwikkeling van de stad in de komende tientallen jaren over 
bijvoorbeeld de plek van groen en water in de stad en hoe op wegen de ruimte moet worden 
verdeeld tussen auto’s, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Voor elk thema is er 
een overzichtelijke kaart gemaakt waarin de plannen staan voor de stad. Daarnaast zijn er 
een aantal sleutelprojecten aangewezen die de komende jaren prioriteit hebben. Voorbeelde 
hiervan zijn herinrichting van Houtplein en Tempelierstraat, de ontwikkeling van de 
Europaweg tot stadsstraat en een fietsring rond de binnenstad. Tot nu toe waren er aparte 
visies voor elk thema die vaak met elkaar botsten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de 
structuurvisie wordt omgebouwd tot een omgevingsvisie waarin ook een visie komt op de 
bouwontwikkelingen in de stad en het milieu. 
 
De gemeenteraad heeft er voor gekozen om de voetganger voorrang te geven en de auto 
meer om de stad heen te laten rijden dan er doorheen. Onderdeel van de plannen is de 
Kennemertunnel ten zuiden van de binnenstad onder het Spaarne door. Probleem is dat 
deze tunnel zoveel geld kost dat deze pas gerealiseerd kan worden als ook het Rijk en 
provincie hieraan bijdragen. Een aantal plannen uit de structuurvisie is echter pas mogelijk 
als deze tunnel is gerealiseerd. De ChristenUnie heeft daarom gevraagd om een plan B. Wij 
hebben wel voor de structuurvisie gestemd omdat deze uitgaat van een verdere 
verduurzaming van de stad en ook nadruk legt op de rol van de fiets in de stad. We hebben 
verder samen met andere partijen de ambities voor het openbaar vervoer in de visie 
aangescherpt. 
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Resultaten fractie 
De fractie boekte onder meer op de volgende punten succes: 
 
Bestuur: 

- Vervroegde openingstijd stembureau station 
- Er komt dankzij een motie van de ChristenUnie onderzoek naar de ervaringen met 

(seksuele) straatintimidatie in Haarlem. De resultaten komen voorjaar 2018. De 
ChristenUnie wil op basis hiervan voorstellen doen om de APV aan te scherpen. 
Overigens staat dit punt inmiddels ook landelijk op de agenda en ziet het er naar uit 
dat er mogelijk een landelijke regeling gaat komen om straatintimidatie harder te 
kunnen aanpakken. 

- Wij hebben via een serie schriftelijke vragen aangedrongen op gemeentelijk beleid 
voor de bestrijding van mensenhandel. De burgemeester heeft toegezegd het beleid 
te actualiseren. 

 
Samenleving: 

- Verbetering van de vindbaarheid van WMO-voorzieningen op de gemeentelijke 
website 

- De raad heeft een motie aangenomen dat het college op de gemeentelijke website de 
voorwaarden voor allerlei regelingen beter inzichtelijk moet maken. Nu ontbreken 
deze vaak nog waardoor mensen ontmoedigd worden regelingen aan te vragen of 
toch de gemeente moeten bellen om de informatie te krijgen die ze nodig hebben. 

- Het college moet dankzij een motie van de ChristenUnie met een voorstel komen om 
de mogelijkheden te verruimen voor bijstandsgerechtigden om een auto te bezitten 
zodat bijvoorbeeld makkelijker familie aan de andere kant van het land bezocht kan 
worden. 

- De Haarlemse studietoeslag voor mensen met een beperking gaat na vragen van de 
ChristenUnie omhoog van 357 euro per jaar naar 2664 euro per jaar. Ook gaat het 
college meer werk maken van het bekend maken van de regeling. 

- De gemeenteraad heeft een voorstel van de ChristenUnie overgenomen om daklozen 
als proef te helpen hun leven weer op de rails te krijgen door hen geld te geven. Dit 
voorstel is geïnspireerd door het RTL TV programma “The Amsterdam Project” dat is 
gemaakt in samenwerking met het Leger des Heils. Deze vernieuwende aanpak is 
eerder ook in Londen gedaan leverde daar opmerkelijk goede resultaten op: na een 
paar maanden had meer dan de helft een dak boven het hoofd en een baan. Het 
project is eind 2017 gestart. 5 daklozen waaronder ook 2 moeders met kinderen 
hebben ieder 10.000 euro gekregen. De voortgang van het project is te volgen 
op https://www.facebook.com/thehaarlemproject 

- Naar aanleiding van een initiatiefnota van de ChristenUnie is 2018 in Haarlem 
uitgeroepen tot jaar van de toegankelijkheid. Er is nog veel werk aan de winkel 
om drempels te slechten in de openbare ruimte en in publiek toegankelijke 
gebouwen zoals scholen en wijkcentra. Het college heeft voor het thema 
toegankelijkheid in 2018 enkele tonnen gereserveerd. 

- Er komt in 2018 aan het Leonardo da Vinciplein in Schalkwijk een Odensehuis voor 
dementerenden en hun mantelzorgers. Dit is een voorziening waar activiteiten 
worden aangeboden zodat mantelzorgers worden ontzorgd. 

 
Beheer: 

- Uitstel opknapbeurt Stationsplein. De Raad heeft het college gevraagd een plan te 
ontwikkelen dat voorbereid is op de toekomst in plaats van nu de bestrating 
vervangen door beton terwijl de kans groot is dat dit dan op korte termijn weer op de 
schop moet met als gevolg hogere kosten. 

- Scherpere regels voor fietsveiligheid en toegankelijkheid in de handboeken inrichting 
openbare ruimte. Een aantal voorstellen van de ChristenUnie hiervoor is 
aangenomen. 

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1051193/48317/begroting-2017-investeren-in-plekken-van-hoop.html
https://www.rtl.nl/gemist/the-amsterdam-project/
https://www.facebook.com/thehaarlemproject
https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1124086/48317/kadernota-2018-jaar-van-de-toegankelijkheid.html
https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1124611/48317/resultaten-kadernota-haarlem-beter-toegankelijk-en-onderzoek-naar-straatintimidatie.html
https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1124611/48317/resultaten-kadernota-haarlem-beter-toegankelijk-en-onderzoek-naar-straatintimidatie.html
https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1121045/48317/haarlem-krijgt-odensehuis.html
https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1051193/48317/begroting-2017-investeren-in-plekken-van-hoop.html
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- De gemeenteraad heeft een voorstel van de ChristenUnie aangenomen om het 
recreatieschap Spaarnwoude te vragen om een meer solide meerjarenbegroting te 
maken. Er moet een plan van aanpak komen met verschillende scenario’s om de 
financiële problemen op te lossen. Als er een hogere bijdrage van de gemeente 
Haarlem nodig is, dan moet dit goed worden onderbouwd. De begroting moet 
SMART geformuleerde doelen krijgen en het verwijderen van fietspaden, voetpaden 
en bruggen moet worden heroverwogen met belangenorganisaties zoals de 
Fietsersbond en Wandelnet. 

- Dankzij een initiatiefnota van de ChristenUnie is het beleid voor het beheer en 
onderhoud van de straatverlichting dat sterk verouderd was geactualiseerd. Een 
aantal voorstellen van het college zijn echter op voorstel van een meerderheid van de 
fracties helaas afgezwakt. Zo had het college voorgesteld de Haarlemse 
straatverlichting versneld te vervangen door LED om zo energie te sparen en te 
voldoen aan de nationale afspraken om in 2030 50% energie te besparen. Een 
meerderheid van de raad vindt het nu echter te snel gaan en wil wachten op nieuwe 
innovaties op het gebied van straatverlichting die nog duurzamer zijn zoals het 
overstappen op gelijkstroom. Een motie van de ChristenUnie die opriep te 
onderzoeken of verlichtingsniveaus verlaagd konden worden en het aantal uren dat 
de verlichting wordt gedimd naar een lager verlichtingsniveau te vergroten werd door 
de gemeenteraad verworpen. 

- Het college van B&W wil met ruim 3 miljoen subsidie van de provincie het Houtplein 
opnieuw inrichten. Doel is om het verblijfsklimaat op het plein te verbeteren door een 
betere doorstroming van het OV en meer groen. Dit kan volgens het college worden 
bereikt door het onmogelijk maken van doorgaand autoverkeer vanaf de 
Tempelierstraat naar het Frederikspark en het verplaatsen van de bushaltes van de 
Tempelierstraat naar het Houtplein. De ChristenUnie is blij dat het plein opnieuw 
wordt ingericht maar wil dat het oude plan uit 2011 van tafel gaat omdat dit onveilig is 
voor fietsers. Een meerderheid van de raad was het hiermee eens. De wethouder 
gaat nu in overleg met belanghebbenden een nieuw plan maken. 

 
Ontwikkeling: 

- Verduurzaming van het stadhuis. Maak hier een voorbeeldproject van om te  laten 
zien dat ook monumenten echt duurzaam gemaakt kunnen worden qua 
energieverbruik. Het college heeft dit voorstel omarmd, maar we wachten nog op een 
uitwerking. 

- Een motie om met betere richtlijnen te komen voor hoogbouw in Haarlem is 
aangenomen. Zo moet duidelijk worden waar hoogbouw kan en waar vooral niet om 
zo het aanzien van de stad te beschermen 

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

- Andere besluitvorming over de besteding van het leefbaarheid en initiatievenbudget. 
Geef de wijkraden hierin een stem in plaats van een adviesraad van vijf ambtenaren 
en vijf burgers. Een meerderheid van de raad heeft de komst van de adviesraad 
echter wel gesteund. 

- Wij waren tegen het referendum over het parkeren onder andere vanwege de 
vraagstelling (19 maatregelen in 1 referendumvraag) 

 
Samenleving: 

- Beter meetbaar maken van de resultaten van de sociale basisinfrastructuur. Wat is 
het effect van alle activiteiten van welzijnsinstellingen en hoeveel mensen maken 
hiervan gebruik? 

- Onafhankelijke cliënt ondersteuning in het sociaal domein 
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- Aandacht voor drugspreventie in het lokale en regionale gezondheidsbeleid. En in het 
gezondheidsbeleid van de gemeente moet niet alleen aandacht zijn voor kwetsbare 
groepen maar ook voor mensen met sterke schouders, een rechte rug en beide 
benen op de grond. Zij kunnen een gezonde levensstijl voorleven. Voorkomen dat 
kinderen beginnen met roken vraagt bijvoorbeeld ook inzet richting de ouders. 

- We waren er voor om aanmelden voor de basisschool pas mogelijk te maken vanaf 
een bepaalde leeftijd, maar tegen een vast aanmeldmoment met voorrang bij scholen 
in de wijk omdat dit strijdig kan zijn met de vrijheid van onderwijs 

 
Beheer: 

- Beter beheer en onderhoud van wegen en groen 
- Verlagen van de kosten voor gehandicaptenparkeerplaatsen 
- We hebben aandacht gevraagd voor de problemen bij Regiorijder eind 2017. De 

wethouder heeft actie ondernomen en inmiddels lijken de problemen grotendeels 
verholpen door o.a. de aanname van meer chauffeurs. 

- Wij waren voor de komst van een ondergrondse fietsenstalling op de Botermarkt 
maar de gemeenteraad heeft dit plan helaas weggestemd. Er moet nog steeds een 
oplossing gevonden worden voor het grote tekort aan stallingsplekken in de 
binnenstad. 

- Snel invoeren van het omgekeerd inzamelen van afval (plastic en oud papier aan 
huis, restafval via ondergrondse containers verder van huis) en het belonen van 
burgers die hun afval goed scheiden om te zorgen dat Haarlem beter gaat presteren 
anders halen we niet op tijd de landelijk afgesproken doelen. Een aantal partijen 
wilde echter niet sneller investeren in de benodigde vuilniswagen om de 
duocontainers te kunnen lezen en denkt dat de doelen ook kunnen worden gehaald 
door alleen omgekeerd inzamelen, zonder financiële prikkel, ondanks onderzoeken 
op basis van ervaringen in andere gemeenten die aantonen dat dit niet zo is. 

- Plaatsing van extra fietsenrekken bij het station door te werken met een tweede laag. 
Een meerderheid van de raad wilde hier echter niet in investeren. 

- Een motie om te komen met een fietsparkeernorm voor inpandige fietsenstallingen bij 
grootschalige bouwprojecten is verworpen. Nu is hier vaak te weinig aandacht voor 
waardoor veel fietsen op straat worden gestald. Ook een motie om het fietsdepot 
minstens 1 avond per week te openen en op zaterdag haalde het niet. 

 
Ontwikkeling 

- Een meer ambitieuze woonvisie: er moet meer gebouwd worden, de wachtlijsten 
moeten niet alleen gemiddeld omlaag maar er moet ook een maximum zijn per 
doelgroep en alle woningen moeten toegankelijk en duurzaam zijn. Een motie om 
mogelijkheden voor woningbouw in de Waarderpolder te onderzoeken werd helaas 
verworpen. 

- Komst van jongerencontracten voor sociale huurwoningen 
- Behoud onafhankelijke positie van de stadsbouwmeester 
- Jongeren kunnen geen voorrang meer krijgen bij de verdeling van een sociale 

huurwoning. Een meerderheid van de gemeenteraad vond dit leeftijdsdiscriminatie. 
De ChristenUnie heeft zich hiertegen verzet. Jongeren kunnen immers ook minder 
huurtoeslag krijgen en komen hierdoor voor minder woningen in aanmerking. 
Bovendien hebben jongeren minder wachttijd kunnen opbouwen dan ouderen. 
Daarom is een voorrangsregeling voor met name kleinere sociale huurwoningen op 
zijn plaats. 

- De ChristenUnie heeft tegen de komst van de popschool gestemd. Het is een mooie 
nieuwe voorziening in het slachthuis maar de plannen bevatten veel risico’s en er is 
nog geen dekking voor de jaarlijkse tekorten in de exploitatie. 

- Wij hebben ons ingezet voor een nieuwe periode voor de stadsbouwmeester. De 
stadsbouwmeester heeft de afgelopen jaren goed werk verricht en het college is de 
laatste jaren niet goed met hem omgegaan. Helaas is er een geschil ontstaan 
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waardoor het college gestopt is met de stadsbouwmeester. De ChristenUnie betreurt 
dit. De ChristenUnie heeft er op aangedrongen om de onafhankelijkheid van de 
stadsbouwmeester en zijn taken beter te borgen door deze op te nemen in een 
verordening net zoals is gedaan met de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. 

 
Inzet voor onze regio in provincie en Tweede Kamer 
Onze fractie onderhoud ook contact met de Tweede Kamerfractie en de fractie in de 
Provinciale Staten. Naar aanleiding van klachten over de nieuwe stoplichten langs de 
Westelijke Randweg heeft de Statenfractie vragen gesteld over de bruikbaarheid voor 
blinden en slechtzienden omdat een ratelklikker ontbreekt. Ook heeft de fractie 
aangedrongen op een oplossing voor de windmolens in de Waarderpolder die al jaren stil 
staan maar waar provinciaal beleid vervanging tegenhoudt. 
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Bijlage 2: Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 2017 
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.  
 
Het bestuur bestond in 2017 uit: 

- Frank Visser (gemeenteraadslid en voorzitter/penningmeester van de stichting) 
- Fred Drenth (benoemd op voordracht van de kiesvereniging en secretaris van de 

stichting) 
- Peter van der Beek (algemeen bestuurslid van de stichting). 

 
De enige activiteiten van de stichting bestonden in 2017 uit het uitbetalen van de 
vrijwilligersvergoedingen voor de drie schaduwraadsleden van de ChristenUnie. Voor de 
details verwijzen wij naar het financieel jaarverslag. 
 


