
 

 

Secretarieel jaarverslag 2016 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 7 maart 2017 en is goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2017. 
 
Als secretaris van de ChristenUnie Haarlem leg ik mijn tweede jaarverslag aan u voor. Als 
secretaris ben ik nu bijna twee jaar in functie en het is mij een genoegen dit te doen en 
iedere keer weer te mogen leren. Ik hoop ook dat ik iedere keer weer de wijsheid van God 
mag ontvangen om deze taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 
Ik ervaar ook dat de steun van het bestuur en zeker ook de ervaring van onze 
fractievoorzitter mij helpt om dit te kunnen doen. 
 
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 jaar 2016. Tevens is in dit verslag het jaarverslag 
opgenomen van de gemeenteraadsfractie in Haarlem en van de stichting 
fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem. 
 
Werkgebied afdeling 
ChristenUnie Haarlem 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. 
 
Gewijzigde organisatiestructuur 
Vanaf 1 januari 2016 is ChristenUnie Haarlem een afdeling van de landelijke ChristenUnie. 
De afdeling blijft statutair een vereniging. De toevoeging “en omgeving” is geschrapt in de 
naam van de afdeling. 
 
Bestuurssamenstelling 2016 
In 2016 bestond het bestuur formeel uit Fred Drenth (voorzitter + penningmeester), Peter van 
der Beek(secretaris), Elvira Meiboom en Klaas-Jan Knol als algemene bestuursleden. 
Helaas is Elvira het afgelopen jaar niet bij onze vergaderingen aanwezig geweest en Klaas-
Jan heeft aangegeven niet meer alle vergaderingen aanwezig te kunnen zijn vanwege 
drukke werkzaamheden elders. Wel blijft hij bestuurslid en adviseur op de achtergrond tot 
aan de verkiezingen van 2018. Johan Slik is tot zijn benoeming op 21 november als gewoon 
lid bij veel van de bestuursvergaderingen aanwezig geweest. 
 
Activiteiten afdeling 
Ledenvergaderingen 
Er zijn in 2016 twee ledenvergaderingen gehouden. In onze voorjaarvergadering op 14 maart 
2016 is er vooral gesproken over het werk van de fractie en bestuur en het werk wat verzet is 
i.v.m. de nieuwe statuten van de ChristenUnie en de gevolgen die dit plaatselijk had de 
naamsverandering in ChristenUnie Haarlem i.p.v. ChristenUnie Haarlem e.o. Ook is het 
financieel en secretarieel jaarverslag 2015 van de vereniging vastgesteld en goedgekeurd en 
dat van de fractie besproken. Statenlid Michel Klein sprak tijdens deze vergadering over het 
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duurzaamheidsbeleid van de provincie en de mogelijkheden die gemeenten hebben om te 
verduurzamen. 
 
Tijdens de najaarsvergadering op 21 november 2016 is de begroting voor 2016 goedgekeurd 
en is er een nieuw bestuurslid verkozen: Dhr. Johan Slik. Tevens hebben wij als bestuur de 
beslissing genomen om Elvira Meiboom uit haar functie te ontheffen en dit in deze 
vergadering aan de leden voorgelegd. Waar de leden mee akkoord gingen. Verder was deze 
avond straatpastor Joris Obdam van Stem in de Stad aanwezig, die ons kwam vertellen over 
zijn werk in Haarlem en de wensen van Stem in de Stad aan ons kenbaar maakte. 
Waaronder meer en betere opvang voor de dak- en thuislozen. Tenslotte is de 
afdelingsbegroting voor het jaar 2017 vastgesteld en de begroting van de stichting 
fractieondersteuning besproken. 
 
Overige 
In 2016 waren er daarnaast de volgende activiteiten: 

• Promotieactie bij de kerkdienst van Geloven in de Stad in de Kennemer Sporthal op 9 
oktober 

• Klaas-Jan heeft ChristenUnie Haarlem vertegenwoordigd bij de GIDS vergaderingen, 
waarbij wij als ChristenUnie Haarlem ook aangesloten zijn. 

• Tijdens het partijcongres van 26 november zijn verschillende amendementen van 
onze afdeling op het landelijke verkiezingsprogramma aangenomen. Deze 
amendementen zijn voorbereid en ingediend door fractie en bestuur en in de week 
voor het congres besproken op de ledenvergadering. Doordat het concept 
verkiezingsprogramma laat is gepubliceerd en de deadline voor het indienen van 
amendementen pas laat bekend was, was het helaas niet mogelijk een 
ledenvergadering te organiseren op een moment dat amendementen nog konden 
worden ingediend. Wel zijn alle leden via de nieuwsbrief er op geattendeerd dat ze 
amendementen konden indienen. In de nieuwe partijstructuur kunnen namelijk ook 
individuele leden amendementen indienen. Tijdens hetzelfde congres is onze 
fractievoorzitter Frank Visser op de 38e plaats gezet van de kandidatelijst voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. 

 
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. 
 
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. Tevens is Frank Visser  als fractievoorzitter meestal bij 
de bestuursvergaderingen aanwezig. Wij hebben een goede verstandhouding met de 
fractieleden en krijgen regelmatig nieuws van onze fractievoorzitter. Dank voor hun 
geweldige inzet. Wij hebben ook van Frank Visser het verzoek gekregen om als plaatselijke 
afdeling hem te steunen als kandidaat op de verkiezingslijst voor de Tweede Kamer. 
Dat hebben wij samen met de afdeling IJmond natuurlijk van harte gedaan. 
 
Dit jaar mei bestond de ChristenUnie, ontstaan uit een fusie van GPV en RPF, al weer 15 
jaar. 
 
Verkiezingsuitslagen 
Er waren in 2016 geen verkiezingen. 
 
Ledenstand 
Het aantal leden is in 2016 netto met 16 toegenomen ten opzichte van eind 2015. Hiermee 
heeft de sterke groei die is gerealiseerd in 2015 zich voortgezet. Als deze lijn zich doorzet 
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kan de afdeling komend jaar de grens van 150 leden passeren. Om te zorgen dat het 
ledenbestand op peil blijft is sowieso continue investering nodig in de werving van nieuwe 
leden. 
 

Ledenstand 2011 2012 2013 2014 2015 31-12-2016 

Totaal 115 109 111 110 125 141 

- Haarlem 84 79 83 82 97 114 

- Overige 31 30 28 28 28 27 

 
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. 
 

Nieuwsberichten op de site Aantal 

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.   
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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 

Facebook “vind ik leuk” 141 170 183 

Edities nieuwsbrief 8 8 8 

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

Relaties e-mail 
onbekend/afgemeld/bounced * 

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

Totaal relaties 205 307 365 

 
* getal tussen () betreft het aantal leden 

 
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 2017 ons 
werk wilt steunen: met gebed, financieel of door mee te helpen als vrijwilliger binnen het 
bestuur, fractie of tijdens verkiezingscampagnes. 
 
Haarlem, 7 maart 2017 
 
 
Peter van der Beek, Secretaris 
 
Bijlagen: 

- Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 
- Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 

  



5 
 

Bijlage 1: Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 2016 
 
Fractiesamenstelling 
In 2016 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 

 
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.  
 
De raad in 2016 
Parkeren centrale thema 
In 2016 kwam het college opnieuw met een pakket aan parkeervoorstellen nadat een eerder 
pakket in 2015 was gesneuveld. De VVD kondigde gelijk een referendum aan wat begin 
2017 is aangevraagd. Er zijn veel insprekers geweest en uitgebreide debatten gevoerd. 
Uiteindelijk heeft de raad eind 2016 ingestemd met het pakket, dat overigens nu nog moet 
worden uitgewerkt in concrete maatregelen.  
 
Kern van het voorstel is dat de bezoekersschijf wordt vervangen door een digitaal systeem 
met een maximum aantal parkeeruren voor bezoekers per adres per jaar zodat de 
bezoekersschijf niet meer kan worden gebruikt voor een tweede auto. Dit aantal uren is 
afhankelijk van het feit of er vooral overdag of vooral ’s avonds wordt geparkeerd. In totaal 
gaat het om maximaal 400 uur in de avonduren of 1000 uur overdag. Ook wordt de 2e 
parkeervergunning duurder. Er zijn namelijk momenteel meer vergunningen dan dat er 
parkeerplekken zijn in de wijken rond het centrum.  
 
Daarnaast kunnen bezoekers ook zonder bezoekersvergunning straks betaald parkeren in 
deze wijken. Dit wordt gedaan omdat de opbrengst van parkeerboetes naar de gemeente 
gaat. Als er geen betaald parkeren ingevoerd zou worden zouden de parkeerboetes naar het 
Rijk gaan terwijl de gemeente opdraait voor de handhavingskosten. Dit gaat om enkele 
tonnen per jaar. De ChristenUnie-fractie heeft een groot aantal wijzigingsvoorstellen 
ingediend omdat sommige voorstellen wat ons betreft te ver gingen, terwijl andere 
voorstellen juist niet ver genoeg gingen. De Raad heeft ingestemd met ons voorstel om te 
komen met een betere regeling voor mantelzorgers. Ook moet het college meer werk gaan 
maken van de realisatie van P&R terreinen aan de rand van de stand. Helaas zijn de andere 
voorstellen van de ChristenUnie verworpen. Een aantal punten komt echter zeker nog terug 
als de huidige voorstellen worden omgezet in daadwerkelijke maatregelen en aanpassingen 
van verordeningen. Uiteindelijk heeft de ChristenUnie het totaalpakket wel gesteund. Er zijn 
goede verbeteringen aangebracht en de wethouder heeft toegezegd dat er elk jaar een 
evaluatie zal plaatsvinden waarbij maatregelen kunnen worden aangepast. 
 
Ook werd er in de raad gediscussieerd over de bouw van extra sociale huurwoningen om 
aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. De bouw in Haarlem komt weer op gang maar 
de ambitie ligt wat betreft de ChristenUnie nog veel te laag. De wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen zijn inmiddels opgelopen tot 6,5 jaar en nu de huizenprijzen weer stijgen wordt 
het voor starters ook steeds lastiger een koopwoning te vinden in de stad. 
 
De ChristenUnie heeft goede voorstellen van andere partijen in de raad van harte 
ondersteund. Zo besloot de raad voor een subsidie van 750.000 euro aan de Bavo 
kathedraal zodat de restauratie die de afgelopen jaren miljoenen euro's heeft gekost kon 
worden afgerond. Het Rijk heeft hier naast enkele fondsen ook miljoenen euro's aan 
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bijgedragen. Ook kregen de sociaal wijkteams meer ruimte en budget en komt er een één 
kind pakket dat alle minimaregelingen voor kinderen bundelt. Mooi nieuws is wat dit betreft 
dat steeds meer inwoners de minimaregelingen ook weten te vinden zodat het voor het eerst 
sinds jaren lijkt te gebeuren dat het volledige budget voor deze regelingen ook daadwerkelijk 
zal worden gebruikt voor dit doel. Het dossier huishoudelijke hulp waarover vorig jaar veel 
discussie was is gesloten door alle gebruikers van deze ondersteuning opnieuw te indiceren 
waarbij weer uitgegaan wordt van een aantal uren in plaats van een te leveren prestatie.  
 
Nieuwe burgemeester 
In de eerste week van 2016 kondigde burgemeester Bernt Schneiders zijn vertrek aan. 
Hiermee startte een intensieve periode voor de raad met het opstellen van een profielschets 
voor de nieuwe burgemeester en het vormen van een vertrouwenscommissie die 
gesprekken met kandidaten heeft gevoerd. In het seniorenconvent waarin alle 
fractievoorzitters vertegenwoordigd zijn is afgesproken dat de 6 grootste fracties hun 
voorzitter zouden afvaardigen voor deze commissie en dat de kleine fracties nog één 
vertegenwoordiger mochten kiezen. Uiteindelijk is er in de gemeenteraad gestemd en is 
Frank Visser verkozen als 7e lid van de commissie. 
 
Er waren uiteindelijk 38 kandidaten variërend met een achtergrond van PvdA, VVD, CDA, 
D66 of SP. Ook waren er een aantal lid van een lokale partij of partijloos. In overleg met de 
Commissaris van de Koning zijn circa 10 kandidaten uitgenodigd voor gespreksrondes met 
de vertrouwenscommissie. Uiteindelijk is de commissie gekomen met een advies en heeft de 
Gemeenteraad vlak voor de zomer in een besloten vergadering Jos Wienen (CDA, 
burgemeester Katwijk) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Haarlem. Dhr. Wienen 
heeft onder andere landelijke bekendheid gekregen door zijn inzet voor asielzoekers. Hij is 
een ervaren bestuurder die heeft bewezen lef te hebben. Niet iedereen is blij met de komst 
van Jos Wienen. Met zijn uitgesproken christelijk profiel (hij was onder meer jarenlang vice-
voorzitter van de Evangelische Omroep) zou hij niet bij de liberale cultuur van onze stad 
passen. Volgens de ChristenUnie is Jos Wienen een goede keuze voor Haarlem en past hij 
zeker in het profiel dat door de gemeenteraad is opgesteld. 
 
Financiën en onderhoud 
De ChristenUnie blijft aandringen op schuldreductie van de stad. Er lijkt meer grip op de 
begroting te komen. Onderhoudsachterstanden zijn er nog wel, maar niet meer zo groot als 
een paar jaar geleden. Er wordt hard gewerkt om eerder stilgelegde onderhouds- en 
herinrichtingsprojecten weer op te starten en uit te voeren. Helaas is daarbij door de 
gemeenteraad wel een aantal keer gekozen voor varianten die minder fietsvriendelijk zijn. 
 
De schuld van de stad blijkt onder meer door een nieuwe wijze van berekenen en door uitstel 
van enkele investeringen ineens enkele tientallen miljoenen euro lager. Dat is mooi nieuws, 
maar de financiële situatie van de gemeente blijft zorgelijk door de grote schuld. Zo maakt de 
stad nu meer gebruik van kort lopende leningen. Volgens de ChristenUnie is dit een risico als 
de rente weer gaat stijgen. De gemeente zou juist nu de rente zo laag is de schuld versneld 
moeten aflossen. 
 
In het sociaal domein blijft meer geld over dan verwacht. Vooralsnog staat dit geld op een 
aparte reserve voor het sociaal domein geparkeerd. Dit is ook nodig omdat verwacht wordt 
dat rijksbijdragen de komende jaren lager zullen worden. Maar omdat het bedrag inmiddels 
is opgelopen tot zo’n 20 miljoen euro kwam de coalitie eind 2016 ineens met een voorstel om 
extra geld uit te geven aan enkele sociale doelen en duurzaamheid. Op zich waren dit geen 
verkeerde voorstellen, maar de ChristenUnie had graag meer nadruk gezien op 
schuldreductie. 
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Initiatiefnota 
In april heeft de ChristenUnie-fractie een initiatiefnota ingediend over toegankelijkheid. De 
nota bevat een groot aantal voorstellen om Haarlem beter toegankelijk te maken voor 
gehandicapten. Zo wil de fractie dat drempels worden weggehaald door het aanpassen van 
bestrating in winkelstraten en schoolgebouwen toegankelijk maken door de realisatie van 
liften. Helaas wacht de raad nog steeds op een reactie van het college. De verwachting is 
dat de nota begin 2017 alsnog behandeld zal worden in de gemeenteraad. Datzelfde geldt 
voor een nota over modernisering van de openbare verlichting. Eind 2015 heeft de 
ChristenUnie hiervoor een nota ingediend. Er was zo brede steun voor deze nota zodat 
behandeling niet behoefde plaats te vinden. Het college zou de voorstellen snel verwerken in 
een eigen nota. Begin 2017 heeft het college een nieuwe nota over straatverlichting naar de 
gemeenteraad gestuurd. 
 
Resultaten fractie 
De fractie boekte onder meer op de volgende punten succes: 
 
Bestuur: 

- Start van WhatsApp loket van de gemeente als uitwerking van een motie van de 
ChristenUnie 

- Plaatsing van meer AED’s in de stad en de werving van voldoende 
burgerhulpverleners. Het college gaat dit mee  nemen in de gezondheidsnota die in 
2017 wordt opgesteld. 

- Een motie om in Haarlem te starten met een psycholance voor het vervoer van 
verwarde personen is door de gemeenteraad Haarlem aangenomen. Het college 
wilde hiervoor een beroep doen op een landelijke subsidiepot. Begin 2017 heeft het 
college aangekondigd eerst lopende onderzoeken af te wachten in omliggende 
regio’s. 

- De raad heeft een motie aangenomen die vraagt om gemeentebreed op basis van 
LEAN-principes in kaart te brengen waar de dienstverlening richting burgers en 
ondernemers sneller, goedkoper en eenvoudiger kan. 

 
Samenleving: 

- Samen met andere fracties hebben we bereikt dat een regeling voor kinderopvang 
voor mensen waarvan één van de partners gehandicapt is wordt aangepast. In deze 
regeling was een vermogenstoets ingebouwd waardoor mensen werden gedwongen 
eerst hun vermogen op te maken terwijl niet-gehandicapten die de reguliere landelijke 
kinderopvangtoeslag gebruiken niet te maken krijgen met een vermogenstoets. 

- De eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang wordt dankzij een motie van de 
ChristenUnie niet verhoogd. Ook wordt het woonplaatsbeginsel niet geïntroduceerd. 
Ook daklozen vanuit andere regio’s moeten kunnen worden opgevangen. Wel zal het 
college daarbij moeten regelen dat de regio van herkomst dit betaalt. 

- Sinds de zomer is het mogelijk om via de website van de gemeente niet alleen 
meldingen te doen over de fysieke leefomgeving maar ook wanneer mensen zich 
bezorgd maken over Haarlemse medeburgers. Dit is een uitwerking van een motie 
van de ChristenUnie. 

- De ChristenUnie heeft ontdekt dat de studietoeslag voor gehandicapten in Haarlem 
circa 10x zo laag is als in andere gemeenten en heeft hierover raadsvragen gesteld. 
Het college heeft besloten opnieuw naar de regeling te kijken en komt begin 2017 
met een nieuw voorstel. Hierbij zal ook worden bekeken of de studietoeslag ook met 
terugwerkende kracht kan worden verhoogd. 

- De gemeenteraad heeft een voorstel van de ChristenUnie overgenomen om 
geïnspireerd door het RTL TV programma “The Amsterdam Project” dat is gemaakt in 
samenwerking met het Leger des Heils, naar voorbeeld van Londen en Amsterdam, 
daklozen als proef te helpen hun leven weer op de rails te krijgen door hen geld te 
geven. Deze vernieuwende aanpak leverde in Londen opmerkelijk goede resultaten 
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op: na een paar maanden had meer dan de helft een dak boven het hoofd en een 
baan.  

- Naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie gaat het college onderzoek doen 
naar het openen van een Odensehuis voor dementerenden en hun mantelzorgers. 
Ook gaat het college n.a.v. een motie van de ChristenUnie onderzoeken hoe 
Haarlem een dementievriendelijke gemeente kan worden.  

- De streefwaarden voor het maximale aantal overbelaste mantelzorgers in de 
begroting 2017 zijn op voorstel van de ChristenUnie aangepast. Het college had de 
streefwaarden versoepeld omdat deze het afgelopen jaar niet waren gehaald. De 
jaren daarvoor was dit echter wel het geval. Nu is het college gevraagd extra 
maatregelen te nemen voor de ondersteuning van mantelzorgers. 

- Samen met andere partijen hebben wij ons hard gemaakt om in Haarlem te komen 
tot een één kindpakket in plaats van allemaal losse regelingen die gericht zijn op 
kinderen. 

 
Beheer: 

- Dankzij vragen van de ChristenUnie is er een gebruiksvriendelijke parkeerregulering 
gekomen voor de standhouders van de maandelijkse antiekmarkt aan de Dreef. 

- Er komt dankzij een amendement van de ChristenUnie een goede parkeerregeling 
voor mantelzorgers in de hele stad. Een ChristenUnie motie is aangenomen die het 
college vraagt om werk te maken van de visie op P&R locaties en snel de 
mogelijkheden in het gebied Oostpoort bij de IKEA concreet uit te werken. 

- Op aandringen van ChristenUnie en CDA zijn enkele schoonheidsfoutjes die zijn 
ontstaan bij de herinrichting van het Kennemerplein opgelost waaronder een 
gevaarlijk diepe gleuf langs de stoeprand waar fietsers door konden vallen. 

- Op Koningsdag was er voor het eerst een inzamelpunt voor herbruikbare spullen na 
afloop van de vrijmarkt. Dit initiatief van de ChristenUnie was succesvol. 

- Het college heeft in de gemeenteraad een motie van de ChristenUnie overgenomen 
om minder streng te handhaven op het fietsparkeren rond het Stationsplein en gaat 
onderzoeken of versneld een paar honderd extra stallingsplekken kunnen worden 
gerealiseerd. 

- Beperken van het aantal geplande drempels bij de herinrichting van de Eksterlaan 
om zo buslijn 14 voor de Vogelbuurt en het Vondelkwartier te behouden. 

 
Ontwikkeling: 

- Op verzoek van de ChristenUnie gaat Haarlem een blijverslening bieden voor 
mensen die geld nodig hebben om hun woning geschikt te maken om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. 

- Alle sociale huurwoningen in Haarlem moeten nul-op-de-meter worden of te wel: 
goed geïsoleerd en zelfvoorzienend in duurzame energie. Dit staat in een motie van 
de ChristenUnie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Helaas is dit nog niet 
concreet ingevuld in de afspraken met woningcorporaties. 

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

- Aanscherping van de Algemene Plaatselijke Verordening t.a.v. de bepalingen rond 
prostitutie en seksinrichtingen naar het voorbeeld van andere grote steden. Een 
meerderheid van de raad wilde echter een voorstel van het college afwachten omdat 
sowieso veel regels moeten worden herzien. Helaas laat het voorstel van het college 
al een jaar op zich wachten. 

- We hebben schriftelijke vragen ingediend over het beheer van het pand aan de 
Zijlweg dat wordt gebruikt voor de opvang van statushouders na berichtgeving over 
misstanden. 



9 
 

- Maximale duur van de kermis aan de Zaanenlaan van 12 dagen 
- Betere afhandeling meldingen en klachten burgers 
- Aan de slag gaan met crowdsourcing bij het opstellen van beleid door de gemeente. 

 
Samenleving: 

- Nazorg voor ex-gedetineerden 
- Buitenruimte daklozen opvang Wilhelminastraat voor bestrijding overlast 
- Kortere wachttijden en minder klachten bij WMO-meldingen 
- Verbreding van de sociale wijkteams met de Centra voor Jeugd en Gezin 
- Ontwikkeling van beschermd wonen met extra zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking of verslavingsproblematiek (domus-plus) 
- Wij hebben ervoor gepleit bij een hulpvraag gelijk te starten met huishoudelijke 

ondersteuning als duidelijk is dat een vorm van hulp nodig is en pas na een paar 
weken op basis van de eerste ervaringen een keukentafelgesprek te houden en vast 
te stellen hoeveel hulp daadwerkelijk nodig is. Zo wordt voorkomen dat met het 
aanvraagproces onnodig veel tijd verloren gaat en kan bovendien het hulpaanbod 
beter op maat worden gemaakt. We kregen steun van een raadsmeerderheid. Het 
college wil dit gaan uitvoeren maar is van mening dat dit automatisch gebeurt doordat 
het sociale wijkteam de toegang gaat regelen. Het ging ons echter niet zozeer om wie 
de toewijzing van huishoudelijke ondersteuning uitvoert, maar wanneer het wordt 
uitgevoerd. Wij zullen de toewijzing van de huishoudelijke ondersteuning blijven 
monitoren onder het motto “minder regels, meer maatwerk”. 

- De sociale wijkteams worden verbreed door integratie van Loket Haarlem. De 
ChristenUnie heeft ervoor gepleit om ook de Centra voor Jeugd en Gezin hierbij te 
voegen. Het college wil nog niet zover gaan maar pleit wel voor intensievere 
samenwerking 

- Betere vindbaarheid online van Veilig Thuis 
- Het maximaliseren van de omrijfactor in het doelgroepenvervoer 
- Wij hebben gewezen op het risico van een bezuiniging op de inkomenstoeslag van 8 

ton in 2019 omdat dan de Klijnsma gelden stoppen. We moeten ons niet zomaar 
hierbij neerleggen maar ons best doen om  zoveel mensen uit de armoede halen dat 
we tegen die tijd de inkomenstoeslag niet hoeven te verlagen of extra budget hiervoor 
vinden. 

- De gemeente wil mensen die onnodig in een aangepaste sociale huurwoning wonen 
stimuleren te verhuizen. De ChristenUnie is kritisch over dit plan en waarschuwt voor 
de impact die dit heeft op de vaak oudere mensen die geconfronteerd worden met 
zo’n verzoek. 

- Het voorkomen van zorg mijden door lagere eigen bijdrage WMO 
- Client moet meer centraal staan bij verwervingsstrategie sociaal domein en er is een 

betere onderbouwing nodig van de subsidies in het welzijnswerk 
- Schulddienstverlening meer laagdrempelig maken met kortere wachttijden om te 

voorkomen dat schulden verder oplopen. 
 
Beheer: 

- De ChristenUnie heeft gepleit om parkeerduurbeperking van 1 uur in wijken rond het 
centrum alleen ’s avonds in te voeren maar niet overdag. De collegepartijen zijn 
echter van mening dat deze parkeerduurbeperking wel nodig is. Volgens de 
ChristenUnie is dit een oplossing voor een niet bestaand probleem en creëert het 
problemen voor bijvoorbeeld klusjesmannen. 

- Ga niet werken met aparte garagevergunningen voor bewoners maar geef alle 
bewoners met een parkeervergunning de mogelijkheid ook in garages te parkeren zo 
lang daar ook voldoende plekken blijven voor bezoekers. Daar heeft de ChristenUnie 
voor gepleit. Het college wil nog niet overgaan tot  zo’n dynamisch model maar 
bewoners alleen met een aparte vergunning in garages toelaten. Hierdoor worden 
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bewoners gedwongen voor een heel jaar te kiezen tussen parkeren op straat of in de 
garage. 

- Enkele andere voorstellen van de ChristenUnie in het parkeerdebat die niet zijn 
overgenomen: parkeren per minuut ook op straat, introductie van een kraskaart voor 
bewoners als alternatief voor digitaal parkeren en behoud van enkele gereserveerde 
bezoekers parkeerplekken in wijken rond het centrum, bijvoorbeeld bij 
verloskundigenpraktijken. 

- Aanpak wild parkeren Delftwijk-Noord 
- Schriftelijke vragen over storingen Schoterbrug 
- Betere doorstroming van het busverkeer door Haarlem. De ChristenUnie heeft o.a. 

gepleit om het jaren geleden uitgestelde project voor de herinrichting van het 
Houtplein weer op te pakken en rond het kruispunt Rustenburgerlaan/Schipholweg 
meer ingrijpende maatregelen te nemen door het beperken van het afslaand verkeer 
richting het Spaarne zodat zowel doorgaande auto’s als bussen sneller kunnen 
doorrijden. Ook zijn volgens de ChristenUnie meer ingrijpende maatregelen nodig op 
het kruispunt Rijksstraatweg/Jan Gijzenkade dan het college nu voorstelt zodat 
afslaand verkeer richting Planetenlaan niet meer het doorgaande verkeer op de 
Rijksstraatweg hindert. 

- Betere communicatie met belangengroepen bij herinrichtingsprojecten. Helaas is dit 
ook in 2016 niet altijd goed gegaan. Belangengroepen hoeven niet altijd hun zin te 
krijgen maar helaas ontstonden er bij verschillende projecten ook onnodig 
tegenstellingen tussen college en belangengroepen. Met name met de Fietsersbond 
was de verhouding gespannen wat helaas resulteerde in het stoppen van de 
voorzitter van de plaatselijke afdeling. 

- Sneller invoeren van een nieuw afvalinzamelingsysteem om de prestaties van 
Haarlem met het scheiden van afval in vergelijking met andere gemeenten te 
verbeteren en onderzoek naar inzamelsystemen in hoge flats door middel van het 
benutten van in onbruik geraakte stortkokers. 

- Versnelde aanpak van de tekorten van het recreatieschap Spaarnwoude. 
- We hebben gepleit voor behoud van de fietspaden in het Kenaupark. Een klein stukje 

2 richtingsfietspad langs de Kinderhuisvest zou bovendien kunnen voorkomen dat 
fietsers vanuit de Leidse buurt meerdere keren deze drukke weg moeten oversteken. 
Ook hier was helaas geen meerderheid voor. Dit geldt ook voor een hogere prioriteit 
van de fiets in de nieuwe structuurvisie openbare ruimte. Hier krijgt de voetganger nu 
prioriteit terwijl in sommige gevallen bij schaarse ruimte het wenselijker is te kiezen 
voor een smalle stoep (mits voldoende breed voor rolstoelen) ten gunste van een 
fietspad. 

- Bij de presentatie van het eerste concept voor een regionaal fietsnetwerk heeft de 
ChristenUnie gewezen op enkele belangrijke routes die hierin niet zijn opgenomen 
zoals rond het Delftplein, langs de Westelijke Randweg en een route vanuit 
Velserbroek en Haarlem-Noord richting Badhoevedorp en Schiphol Noord 
(fietssnelweg F9). De Raad ontvangt binnenkort een meer definitieve uitwerking. 

- Fietspaden langs de Jan Gijzenkade. De Raad heeft uiteindelijk gekozen voor 
fietsstroken. 

- Eén omgevingshandboek voor Haarlem in plaats van aparte boekwerken per 
stadsdeel die veel overlap hebben. Een mooie inrichting van de stad is belangrijk 
maar er moet meer nadruk liggen in dit handboek op verkeersveiligheid en 
toegankelijkheid. 

- Pleidooi om Spaarnelanden te laten focussen op afval en recycling. Overweeg om 
andere taken aan andere partijen uit te besteden. 

- Realisatie van een fietsenstalling in kelder failliete V&D aan het Verwulft 
- De ChristenUnie heeft aangedrongen op meer tempo met het weren van 

vrachtwagens op smalle wegen en het sluiten van een Green Deal met 
maaltijdbezorgdiensten over het overstappen op elektrische scooters 
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- Verdere verbetering van het kruispunt Planetenlaan-Jan Gijzenkade bij de uitwerking 
van de plannen voor HOV-Noord. De ChristenUnie pleit voor een aparte rechtsaf 
strook op de brug richting de Planetenlaan. Ook pleit de ChristenUnie voor 
verbetering van de halte Delftplein inclusief extra voorsorteerstroken op de busbaan 
en aan het eind van de Rijksstraatweg voor bussen en auto’s richting Velserbroek. 

 
Ontwikkeling: 

- De ChristenUnie heeft gepleit voor een woningmarktregio voor Zuid-Kennemerland 
en de IJmond. Hierdoor dreigde Ymere echter niet meer in nieuwbouw in Haarlem te 
kunnen investeren omdat elke corporatie maar actief mag zijn in één 
woningmarktregio en Ymere ook veel woningen in Amsterdam heeft. De ChristenUnie 
stelde daarom voor Ymere, de grootste woningcorporatie van Nederland, te splitsen 
en anders het probleem terug te leggen op het boord van minister Blok. Een 
meerderheid van de raad ging echter uiteindelijk akkoord met vorming van een veel 
grotere woningmarktregio voor de hele Metropoolregio Amsterdam. Wat dit concreet 
gaat betekenen is afwachten, maar het risico is groot dat Haarlem hierdoor minder 
grip zal houden op het woningmarktbeleid omdat alle Haarlemse corporaties nu ook 
mogen investeren in bijvoorbeeld Amsterdam. 

- Starten met zogenaamde jongerencontracten, tijdelijke huurcontracten om jongeren 
een grotere kans te geven op een sociale huurwoning 

- Een beter ontwerp voor woningbouw op de hoek Schipholweg/Prins Bernhardlaan. 
De ChristenUnie had hier graag meer ondergronds parkeren gezien en 
hoogteaccenten zodat er meer ruimte zou blijven voor groen. Dit bleek echter niet 
haalbaar omdat Pre Wonen niet in één gebouw sociale huurwoningen en duurdere 
huur- of koopwoningen wil combineren en in principe bij sociale huurwoningen in 
verband met de kosten geen ondergronds parkeren wil realiseren. Inmiddels is over 
dit laatste wel discussie losgebarsten in de Haarlemse gemeenteraad. Meerdere 
fracties willen dat ook bij sociale huurwoningen ondergronds parkeren de norm wordt 
gezien de schaarse ruimte binnen de stad en de gewenste kwaliteit van de 
leefomgeving. 

- Verhuizing van de woonwinkels van winkelcentrum Spaarneboog naar Schalkwijk in 
plaats van naar een kavel in Oostpoort naast de IKEA. Hierdoor zou winkelcentrum 
Schalkwijk kunnen worden versterkt en blijft er in Oostpoort ruimte voor een meer 
hoogwaardige ontwikkeling van dit gebied naast station Haarlem Spaarnwoude. Een 
meerderheid van de Raad ziet niets in verhuizing naar Schalkwijk omdat de 
betreffende ondernemers dit niet zouden willen. Volgens de ChristenUnie is dit nog 
maar de vraag omdat niet aan de ondernemers is gevraagd onder welke 
voorwaarden Schalkwijk voor hen wel een optie is. Wel heeft de raad het gebied 
Oostpoort uit de nieuwe detailhandelsnota gehaald. De raad wil een integraal besluit 
over dit gebied en hier niet op vooruit lopen door in de detailhandelsnota een deel 
van dit gebied al te reserveren voor woonwinkels. 

- Een betere ontsluiting van de nieuwe woonwijk Remise in de Leidsebuurt om 
verkeersoverlast voor de bestaande bewoners te voorkomen. 

- Sneller oppakken van woningbouwprojecten. De ambities voor het bouwen in 
Haarlem moeten gezien de grote vraag omhoog. Er liggen nog kansen voor nieuwe 
woningen langs het spoor in Haarlem Zuid-West en Haarlem Oost. 

- Concrete prestatieafspraken met woningcorporaties in plaats van de huidige 
inspanningsverplichtingen. 

 
Inzet voor onze regio in provincie en Tweede Kamer 
Een paar onderwerpen zijn door inzet van onze fractie ook aan de orde gesteld via de 
Tweede Kamerfractie en de fractie in de Provinciale Staten: 

- Van de ene op de andere dag werd in 2015 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 
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ChristenUnie stelde Kamervragen. Eind 2015 deden de rechtbank en de Raad van 
State uitspraak dat de overgang inderdaad niet gesloten had mogen worden. In 
januari stelde de ChristenUnie daarom tot twee keer toe opnieuw Kamervragen. 
Inmiddels is de overgang weer heropend. De juridische strijd is echter nog niet 
voorbij. Een aantal bewoners van het Laantje van Alverna wil nu deze laan zelf 
afsluiten omdat het privégebied zou zijn. Voorlopig is daarom het laatste woord in 
deze kwestie nog niet gezegd. 

- Over de gang van zaken rond de vorming van de woningmarktregio Zuid-
Kennemerland waar de gemeente Haarlem gedwongen werd te kiezen voor een 
grotere regio omdat anders Ymere niet meer zou kunnen investeren in nieuwbouw in 
onze stad zijn Kamervragen ingediend door de ChristenUnie. 

- Het college van gedeputeerde Staten verzet zich tegen de komst van meer 
windmolens in de provincie, 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 blijkt technisch te duur om de 
bestaande molens te repareren. Zicht op vervanging van de molens is er echter ook 
nog niet omdat de provincie hogere molens niet wil toestaan, terwijl nieuwe molens 
van deze hoogte voor exploitanten niet interessant zijn. Alleen plaatsing van 
vergelijkbare tweedehandsmolens lijkt een haalbare optie tenzij de provincie haar 
beleid herziet. Wij blijven daarvoor strijden samen met de Statenfractie. Om dit kracht 
bij te zetten heeft de fractie ook ingesproken bij de bestuursvergadering van het 
recreatieschap. 

 
In 2016 is Haarlem twee keer bezocht door een Kamerlid van de ChristenUnie. Eppo Bruins 
opende in april een tentoonstelling in het Teylersmuseum over de historie van de ballonvaart, 
mede gezien het feit dat hij in zijn vrije tijd lid is van een ballonteam. Ook kwam hij in februari 
op werkbezoek bij NedTrain om daar te zien hoe innovatief treinen in Haarlem worden 
vernieuwd. Ook bezocht hij de fietsenkelder bij het station ter ondersteuning van het pleidooi 
van onze fractie dat er meer moet worden geïnvesteerd in fietsenstallingen rond het station. 
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Bijlage 2: Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 2016 
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 2016 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 2016 uit het uitbetalen van de 
vrijwilligersvergoedingen voor de drie schaduwraadsleden van de ChristenUnie. Voor de 
details verwijzen wij naar het financieel jaarverslag. 
 


