
 

 

Secretarieel jaarverslag 2014 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 19 januari 2015 en goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering op 13 april 2015 
 
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 2014. 
Tevens is in dit verslag vanaf dit jaar het jaarslag opgenomen van de gemeenteraadsfractie 
in Haarlem en van de stichting fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem. 
 
Activiteiten 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. 
 
Verkiezingscampagne 
Het begin van het jaar stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de 
campagne is via persberichten o.a. aandacht gevraagd voor: 
 

 Preventie en handhaving overmatig alcoholgebruik Jeugd 

 Betere afvalscheiding onder het motto minder afval, dan ook minder belasting 

 Meer inzet voor schuldhulpverlening 

 Noodzaak te bezuinigen op cultuur 

 Simpeler maken van belastingregels wijkenergie coöperaties 

 Plan voor een fietssnelweg tussen Velserbroek, Haarlem en Schiphol, de F9 
 
We hebben verder veel nadruk gelegd op de enorme schuldenberg van de gemeente en de 
noodzaak van bezuinigingen. We hebben daarom een eigen financiële doorrekening van ons 
verkiezingsprogramma opgesteld. We deden daarbij een oproep aan andere partijen om ook 
hun plannen door te rekenen. Uiteindelijk was de ChristenUnie de enige die de financiën zo 
gedetailleerd had uitgewerkt. De meeste partijen kwamen met geen enkele doorrekening. 
 
Meerdere berichten kwamen terug in de lokale kranten en er waren meerdere interviews van 
Frank Visser met Radio Haarlem105. Ook was er een mooi interview met onze kandidaat 
Anna Klerk-Rebel die bijna de jongste kandidaat van alle partijen was. Tenslotte zijn er voor 
social media enkele campagnefilmpjes gemaakt en zijn er op Facebook advertenties 
gekocht. 
 
Onze campagne werd ondersteund door een bezoek van Tweede Kamerlid Joël Voordewind 
aan de daklozenopvang van het Leger des Heils en Stem in de Stad en een bezoek van 
Kamerlid Carla Dik-Faber aan de wijkenergiecoöperatie Ramplaankwartier en de 
spoorwegovergang Laantje van Alverna in Heemstede die gesloten dreigde te worden. Het 
werkbezoek aan het Ramplaankwartier leidde ook tot schriftelijke Kamervragen en enkele 
vervolgdebatten over deze kwestie in de Tweede Kamer. 
 
 
 

Haarlem e.o. 



Verkiezingsuitslag 
Al deze campagneactiviteiten hebben mede bijgedragen aan een mooi verkiezingsresultaat. 
Na vier jaar afwezigheid hebben we op 7 maart 2014 voldoende stemmen gehaald voor een 
zetel in de gemeenteraad van Haarlem. In totaal werden 1646 stemmen gehaald waarmee 
Frank Visser is gekozen als gemeenteraadslid. Het aantal geldige stemmen was 64.182. Met 
39 te verdelen zetels was de kiesdeler was 1645,7. De ChristenUnie heeft hiermee - op de 
stem nauwkeurig - in Haarlem voor het eerst in de historie een volledige zetel behaald. In de 
periode 1994-2010 hadden we ook een zetel maar dit was steeds een restzetel. Procentueel 
was de uitslag van 2014 het beste verkiezingsresultaat voor de ChristenUnie in Haarlem ooit. 
In absolute stemmenaantallen was het het één na beste verkiezingsresultaat. 
 

  
2014 2010 

Aantal % Zetels Aantal % Zetels 

Kiesgerechtigd/opkomst 121872 53,00%   118244 53,00%   

Blanco/ongeldig 448 0,69%   296 0,47%   

Geldig 64182   39 62412   39 

D66 12837 20,00% 9 11562 18,53% 8 

PvdA 9114 14,20% 6 10232 16,39% 7 

VVD 7693 11,99% 5 7976 12,78% 5 

GroenLinks 7224 11,26% 5 9422 15,10% 7 

SP 6919 10,78% 4 7670 12,29% 5 

CDA 6127 9,55% 4 4941 7,92% 3 

Ouderen Partij Haarlem 3912 6,10% 2 2883 4,62% 2 

Actiepartij 3276 5,10% 2 1958 3,14% 1 

ChristenUnie 1646 2,56% 1 1238 1,98% 0 

Trots op Nederland 1427 2,22% 1 2229 3,57% 1 

Haarlem Plus 1393 2,17% 0       

Sociaal Lokaal 1070 1,67% 0       

Partij voor de Jeugd 957 1,49% 0       

Ouderen Politiek Actief 587 0,91% 0       

Forza! Haarlem       1146 1,84% 0 

Partij Spaarnestad       1004 1,61% 0 

Partij moederCAO       151 0,24% 0 

 
Ledenvergaderingen 
In het voorjaar is geen ledenvergadering georganiseerd in verband met persoonlijke 
omstandigheden van bestuursleden en het feit dat op dat moment onze focus lag bij alle 
organisatorische zaken rond het opstarten van de nieuwe gemeenteraadsfractie.  
 
Tijdens de najaarsvergadering op 20 oktober 2014 zijn de secretariële jaarverslagen van 
2012 en 2013, het financiële jaarverslag van 2013 en de begroting voor 2015 goedgekeurd. 
Ook is afscheid genomen van Frank Visser als lid van het bestuur omdat deze functie niet 
verenigbaar is met het lidmaatschap van de gemeenteraad. Hiermee bestaat het bestuur 
alleen nog uit Fred Drenth en Anneke Morijn. Er zijn in 2014 helaas nog geen nieuwe 
bestuursleden aangetreden. Het bestuur blijft op zoek naar versterking. Tenslotte is tijdens 
de ledenvergadering de gemeenteraadscampagne geëvalueerd en heeft de nieuwe fractie 
verslag uitgebracht over de eerste resultaten in de gemeenteraad. 
 
Overige 
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. 



 
Ledenstand 
Het aantal leden is met 1 afgenomen ten opzichte van eind 2013. 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. Het is echter al weer zo’n 8 jaar geleden 
dat we rond de 120 leden hadden. Om te zorgen dat het ledenbestand niet verder daalt is 
continue investering nodig in de werving van nieuwe leden. 
 

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

Hoofdlid 102 96 94 92 

Gezinslid 8 7 8 8 

Combilid 
(ChristenUnie + 
PerspectieF) 

0 2 5 5 

Reductielid 5 4 4 5 

Totaal 115 109 111 110 

- Haarlem 84 79 83 82 

- Overige 31 30 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 
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. Begin 2014 is de website geheel vernieuwd in verband met de 
gemeenteraadsverkiezingen. Omdat het merendeel van de informatie op de website vanaf 
maart bij de fractie vandaan komt wordt de site sindsdien beheerd door de fractie. 
 

Nieuwsberichten op de site Aantal 

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 nieuwsbrief. In 2014 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 met ingang van 2014 verzorgd door de fractie. In 2014 is verder 
overgestapt op een nieuwe layout voor de digitale nieuwsbrief waardoor er onder meer nu 
ook foto’s kunnen worden gebruikt in de nieuwsbrief. Om kosten te besparen worden er geen 
papieren nieuwsbrieven meer verspreid. Wel ontvangen een paar leden die geen e-mail 
hebben een paar keer per jaar een papieren kopie. 
 



Sociale media 
ChristenUnie Haarlem heeft sinds 26 oktober 2013 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. Hier 
verschijnen korte statements over ontwikkelingen in Haarlem en vaak ook berichten tijdens 
raadsvergaderingen. 
 
Relatiebeheersysteem 
Het relatiebeheer systeem dat door het partijbureau wordt geleverd is in 2014 vernieuwd. 
Hierdoor zijn de ledenlijst en de lijst met nieuwsbriefontvangers geïntegreerd zodat we 
precies kunnen 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 benaderen. Om dit te monitoren houden we vanaf dit jaarverslag 
statistieken bij. 
 

Relatiestatistieken 31-12-2014 

Facebook “vind ik leuks” 141 

Edities nieuwsbrief 8 

Relaties nieuwsbrief 147 (84) *1 

Relaties e-mail onbekend 37 (21) 

Relaties e-mail afgemeld *2 10 (3) 

Relaties e-mail bounced *3 11 (2) 

Totaal relaties 205 

 
*1 getal tussen () betreft het aantal leden 
*2 Dit betreft relaties die zijn afgemeld voor de nieuwsbrief. Hiertoe behoren ook oud-leden die hun 
lidmaatschap hebben opgezegd. Oud-leden kunnen er ook voor kiezen wel de nieuwsbrief te blijven 
ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om mensen die verhuisd zijn naar een andere gemeente, maar 
wel op de hoogte willen blijven. 
*3 Dit betreft niet meer werkende e-mailadressen. Het bestuur benadert deze mensen actief zodat ze 
indien gewenst de nieuwsbrief weer ontvangen. 

 
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 2015 ons werk wilt steunen: met gebed, 
financieel, door mee te helpen binnen het bestuur of de fractie en/of door mee te helpen als 
vrijwilliger tijdens verkiezingscampagnes. 
 
Haarlem, 19 januari 2015 
 
 
Fred Drenth   Anneke Morijn 
Voorzitter   Penningmeester en secretaris a.i. 
 
Bijlagen: 

- Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 
- Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 

 



Bijlage 1: Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 
 
Fractiesamenstelling 
Op 27 maart is Frank Visser geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Op 10 april zijn Teus 
Vreugdenhil en Frank Abspoel geïnstalleerd als schaduwraadslid (plaatsvervanger van het 
raadslid). Zij mogen namens de ChristenUnie het woord voeren in commissievergaderingen. 
Teus Vreugdenhil werd daarbij plaatsvervanger in de commissie bestuur en Frank Abspoel in 
de commissie samenleving. 
 
De mogelijkheid van het benoemen van schaduwraadsleden is ingesteld om het kleine 
fracties mogelijk te maken volwaardig te opereren in de gemeenteraad. Omdat er vaak 
meerdere commissievergaderingen tegelijkertijd zijn zouden anders eenmansfracties veel 
vergaderingen moeten missen. In de gemeenteraad zelf is vervanging overigens niet 
mogelijk.  
 
Op voorstel van onze fractie is in het najaar de algemene commissieverordening aangepast 
zodat éénmansfracties voortaan drie schaduwraadsleden mogen aanwijzen. Hierdoor kon op 
6 november Rosa Barth-van den Boom als nieuw schaduwraadslid worden geïnstalleerd en 
kreeg ook Trots op Haarlem een derde schaduwraadslid. Rosa heeft de commissie 
samenleving overgenomen en Frank Abspoel richt zich voortaan op de commissie 
ontwikkeling. Frank Visser zal zich vooral richten op de commissie beheer en op een aantal 
grotere onderwerpen in de andere commissies. 
 
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.  
 
Incidenteel hebben we ook gebruik gemaakt van adviseurs uit de achterban. Nu de fractie op 
gang is gekomen willen we het komend jaar bekijken hoe we meer mensen uit de achterban 
structureel bij het fractiewerk kunnen betrekken. Zo zouden we graag enkele mensen 
hebben die regelmatig namens de fractie wijkraadsvergaderingen willen bijwonen. 
 
De raad in 2014 
Het jaar stond vooral in het teken van de vorming van de nieuwe coalitie en de eerste 
begroting van de nieuwe raadsperiode, het opstappen van een wethouder en het bespreken 
van nieuwe taken die de gemeente krijgt in het sociaal domein vanaf 1 januari 2015 
(jeugdzorg, participatie en huishoudelijke zorg). Verder vielen vooral enkele principiële 
discussies op: een uitspraak van de gemeenteraad over het Kinderpardon en een discussie 
over de opvang van daklozen (recht op bed, bad en brood). 
 
Nieuwe coalitie en begroting 
De nieuwe coalitie bestaat uit D66, PvdA, GroenLinks en CDA waarbij D66 twee wethouders 
levert en de andere partijen elk één. In het vorige college zat de VVD in plaats van het CDA. 
De coalitievorming had enige voeten in de aarde omdat D66 en VVD elkaar niet los wilden 
laten terwijl er een linkse meerderheid was in de gemeenteraad die dit wel wilde en 
eventueel zonder D66 en VVD een coalitie kon vormen. Omdat D66 geen andere opties had 
werd de winnaar van de verkiezingen uiteindelijk gedwongen de VVD los te laten. 
 
Tijdens de behandeling van de kadernota in het voorjaar en de begroting in het najaar 
stonden de bezuinigingen van de nieuwe coalitie centraal. De ChristenUnie heeft 
aangegeven dat Haarlem meer moet bezuinigen om de enorme schuld terug te dringen. Zo 
zou de verkoop van één van de cultuurpodia moeten worden onderzocht. Omdat de 
bezuinigingen in onze ogen onvoldoende zijn heeft de fractie tegen de begroting gestemd.  
 



De ChristenUnie heeft zorg uitgesproken over aangekondigde bezuinigingen op de 
wijkraden, op Burgernet en op verkeersveiligheid (het weghalen van verkeerslichten voor 
voetgangers bij basisscholen). Ook heeft de fractie aandacht gevraagd voor het plaatsen van 
meer AED’s in de stad en voor het uitbreiden van de maaltijdvoorziening van daklozen en 
het investeren in fietsvoorzieningen door het beter benutten van provinciale subsidiepotjes 
hiervoor. 
 
Tijdens het debat over de Kadernota kwam al de toezegging dat Burgernet alsnog zou 
blijven. Bij de begroting zijn vier ChristenUnie moties aangenomen. Deze pleiten voor: 

- Meer onderzoek naar locaties ernstige verkeersongelukken 
- Onderzoek op welke wegen vrachtwagens kunnen worden geweerd ivm 

verkeersveiligheid 
- Het opstellen van een lobby-agenda o.a. voor het meer professionaliseren van de 

aanvraag van subsidies 
- Het meer SMART formuleren van de begroting 

 
Opstappen wethouder D66 
Al snel na de verkiezingen ontstond er discussie over verschillende dossiers van D66 
wethouder Ewout Cassee (portefeuilles o.a. vastgoed, ontwikkeling en financiën) en de wijze 
waarop hij bij zijn aantreden in 2010 zijn nevenfuncties heeft gemeld.  
 
In de hele discussie kwam steeds meer niet de inhoud centraal te staan maar een campagne 
van enkele fracties om de wethouder weg te krijgen. De ChristenUnie-fractie heeft zich 
hierbij steeds gericht op de inhoud. Een motie van wantrouwen kreeg daarom niet de steun 
van de fractie maar wel enkele andere kritische moties. 
 
Uiteindelijk ontstond er opnieuw discussie over de wijze waarop de wethouder verslag had 
gedaan van een gesprek met een burger over een van de dossiers. Een cruciale passage in 
een brief over dit gesprek die namens het college aan de Raad was gestuurd was door hem 
na bespreking in het college aangevuld. De gang van zaken leidde tot interne discussies 
binnen de D66-fractie en kiesvereniging. Uiteindelijk leidde dit tot het opstappen van 
wethouder Cassee en van 3 van de 9 raadsleden van D66. In de nasleep stapte nog één 
raadslid van D66 op, kwam één van de eerder opgestapte raadsleden terug in de raad en 
werd een ander D66 raadslid uit de fractie gezet. Dit raadslid vormde vervolgens een eigen 
fractie: Hart voor Haarlem. 
 
De gemeenteraad heeft besloten de benoemingsprocedure van wethouders aan te 
scherpen. Zo komt er een uitgebreide integriteitstoets. Aanstaande wethouders moeten 
hierbij meer informatie geven over hun verleden (bijvoorbeeld betrokkenheid bij juridische 
geschillen) en hun belangen (vastgoedposities en aanmerkelijke belangen in de vorm van 
aandelen, ook van naaste familieleden). Ook vind hierover een vertrouwelijk gesprek plaats 
met een extern bureau om aanstaande wethouders bewust te maken van integriteitsrisico’s. 
Een nieuwe D66 wethouder is als eerste onderworpen aan deze toets. Ook de bestaande 
wethouders zullen deze toets nog doorlopen. 
 
Sociaal domein 
In het najaar is in de gemeenteraad veel gesproken over de nieuwe taken die de gemeente 
krijgt in het sociaal domein vanaf 1 januari 2015 (jeugdzorg, participatie en huishoudelijke 
zorg). Maar liefst 9 nieuwe of gewijzigde verordeningen zijn hiervoor vastgesteld.  
 
Met betrekking tot de jeugdhulp werden amendementen van de ChristenUnie aangenomen 
over gesprekken over het risico op overbelasting, toegang van pleegouders tot 
jeugdhulpvoorzieningen en de rol van de sociale omgeving van het gezin. Mogelijk krijgt ook 
het zogenaamde “Familiegroepsplan” waarin een gezin met de sociale omgeving onderzoekt 



wat de beste aanpak is uitgaande van de eigen kracht, op een later moment nog een plaats 
in de verordening. 
 
Op voorstel van de ChristenUnie werd de inkomenstoeslag voor mensen met een langdurig 
laag inkomen verruimd. De toeslag wordt in 2015 alsnog geïndexeerd en ook mensen met 
langdurig een inkomen tussen de 100 en 110% van de bijstandsnorm komen voor een 
toeslag in aanmerking. 
 
In de verordening op de participatieraad kwamen op voorstel van de ChristenUnie een paar 
kleine aanpassingen. De voorzitter van de participatieraad moet voortaan net als de overige 
leden een Haarlemmer zijn. Verder is verduidelijkt dat de gemeenteraad ook buiten het 
college om aan de participatieraad advies kan vragen. 
 
Zorgen zijn er in de gemeenteraad over de uitvoering van de nieuwe participatiewet. Samen 
met andere partijen heeft de ChristenUnie er op aangedrongen dat re-integratie 
werkzaamheden niet mogen leiden tot verdringing van bestaande banen. Ook zijn 
amendementen aangenomen die het college oproepen om Paswerk die verantwoordelijk is 
voor een groot deel van het beschut werk en de re-integratie strakker aan te sturen om zo de 
financiële risico’s voor de gemeente te beperken. 
 
Overige resultaten fractie 
Het eerste resultaat van de nieuwe ChristenUnie-fractie was een bijna raadsbreed 
aangenomen motie over het Kinderpardon. Aanvankelijk wilde de burgemeester geen brief 
hierover sturen naar staatssecretaris Teeven omdat er in Haarlem geen gevallen bekend 
waren. Bij navraag door onze fractie bij Vluchtelingenwerk bleek dit echter wel het geval te 
zijn. 
 
Aan het eind van het jaar heeft de fractie samen met het CDA aandacht gevraagd voor de 
daklozenopvang. Momenteel is deze alleen toegankelijk voor daklozen uit de regio met een 
GGZ-indicatie. Hierdoor vallen andere daklozen zoals bijvoorbeeld uitgeprocedeerde 
asielzoekers buiten de boot. Deze beperkingen zijn echter in strijd met het Europees Sociaal 
Handvest. Iedereen heeft recht op bed, bad en brood. Twee moties hierover zijn 
aangenomen. Het aantal bedden is uitgebreid maar helaas worden nog steeds mensen 
geweigerd. Op korte termijn moet het college nu met een voorstel komen voor een definitieve 
oplossing. 
 
De fractie boekte onder meer op de volgende punten succes: 

- Er komt een onderzoek naar de positie van Spaarnelanden zodat de huidige 
contracten niet meer “eeuwigdurend” zijn en de gemeente in de toekomst mogelijk 
andere keuzes kan maken. 

- Het aanvragen van extra subsidie bij het Rijk voor huishoudelijke hulp 
- Oplossen problemen verwarming mini dierentuin Artisklas op grond van huurcontract 
- Stadslandbouw op bouwlocaties blijft voorlopig gratis in afwachting van nader 

juridisch onderzoek 
- Verwarming stadhuis mag alleen duurzaam hout verbranden dat niet op een andere 

wijze kan worden hergebruikt 
- Er komt geen nieuwe collegeauto. De oude kan langer mee en de nieuwe was niet 

duurzaam genoeg. 
 
Verder heeft de fractie onder meer aandacht gevraagd voor: 

- De subsidietender voor de daklozenopvang. De procedure was niet transparant 
terwijl de consequenties groot waren. Het Leger des Heils moest zijn taken 
overdragen aan concurrent HVO/Querido. Debat hierover volgt in 2015. 

- Het belang van aandacht voor mensenhandel in het veiligheidsbeleid 



- Ecologisch bermbeheer: de plannen zijn goed, maar in de uitvoering gaat het nog te 
vaak mis 

- Kwaliteitsambitie openbare ruimte niet verlagen, bezuiniging van 1 miljoen leidt tot 
een rommeliger stad. Het college zet de plannen echter door. 

- Betere informatie over gemeentelijke armoederegelingen 
- Noodzaak verbetering textielinzameling (o.a. betere voorlichting en meer containers). 

Haarlem presteert slechter dan andere gemeenten. 
- Noodzaak aanpak fietsenchaos rond het station (o.a. pleidooi beter benutten stalling 

onder het station door deze gratis te maken) 
- Diverse fietsprojecten die al jaren in de planning staan maar steeds niet worden 

gerealiseerd: er is meer mogelijk door slimmer te combineren met onderhoud.  
- Dreigende bezuinigingen op speeltuinen 
- Behoud mantelzorgcompliment. Meerderheid van de raad is akkoord gegaan met 

afschaffing. Resterend budget komt beschikbaar voor een respijtvoorziening. 
- Dreigende verdwijning van buslijnen in de stad (o.a. lijn 8 en 14) 

 
Tenslotte zijn twee onderwerpen ook aan de orde gesteld via schriftelijke vragen door de 
Tweede Kamerfractie: 

- Ondersteunen van initiatief wijkenergiecentrale Ramplaankwartier door oplossen 
knelpunten belastingregels (Ramplaankwartier is een landelijk voorbeeldproject) 

- Betere verkeershandhaving Velsertunnel te hoge vrachtwagens 
 
  



Bijlage 2: Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 
Op 7 november 2014 is de stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem opgericht. 
De notariskosten hiervan zijn op grond van een gemeentelijke verordening betaald door de 
gemeente Haarlem. Oprichting van de stichting was noodzakelijk voor het openen van een 
bankrekening voor de fractie. 
 
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 bestaat 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). 
 
De enige activiteiten van de stichting bestonden in 2014 uit het uitbetalen van de 
vrijwilligersvergoedingen voor de drie schaduwraadsleden van de ChristenUnie. Voor de 
details verwijzen wij naar het financieel jaarverslag. 


