
 

Secretarieel jaarverslag 2020 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 29 maart 2021 en wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2021. 
 
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 2020. 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 en Zandvoort. De meeste leden wonen in Haarlem en alleen in deze gemeente 
heeft de partij momenteel een zetel in de gemeenteraad.  
 
Bestuurssamenstelling 2020 
In 2020 bestond het bestuur uit Fred Drenth (voorzitter en penningmeester), Peter van der 
Beek (secretaris), Johan Slik (politiek secretaris, schaduwraadslid en campagneleider) en 
Pierre van Huit (algemeen bestuurslid). 
 
Activiteiten afdeling 2020 
Bestuursvergaderingen 
Als bestuur zijn wij meermalen bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken en de 
ledenvergaderingen voor te bereiden. Dit jaar was dat meestal digitaal vergaderen. Hier was 
onze fractievoorzitter Frank Visser vaak ook bij aanwezig.  
 
Al met al is er door een klein bestuur veel werk verzet in 2020 ondanks Covid. 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, maar ook voor de geweldige inzet van de 
andere fractie leden. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe bestuursleden en het liefst wat 
jongere leden om onze partij goed te laten functioneren en meer leden erbij te betrekken. 
 
Vertegenwoordigingen 
Wij hebben als bestuur vanwege de lockdown dit jaar zeer beperkt contact gehad met de 
afdelingen Haarlemmermeer en IJmond. Er is gesproken over het verkiezingsprogramma 
van de landelijke ChristenUnie en de ingediende moties en amendementen op het landelijke 
partijcongres.  
 
Vanuit het bestuur was er altijd iemand bij de (digitale) fractievergadering aanwezig. Vanuit 
ons bestuur hebben ook meerdere leden het online congres van de ChristenUnie 
bijgewoond. Ook zijn wij aanwezig geweest bij enkele GIDS vergaderingen om te netwerken 
en te horen of wij als politieke partij iets kunnen betekenen voor de kerken in Haarlem. 
 
Ledenvergaderingen 
Dit jaar hebben wij vanwege Covid maar één ledenvergadering gehad. 

Haarlem 
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Deze vergadering vond plaats op 9 november. De voorjaarsvergadering ging niet door en de 
stukken die door de leden goedgekeurd moesten worden zijn digitaal verstuurd aan de leden 
ter goedkeuring. Daar zijn een aantal positieve reacties op geweest. De stukken zijn 
goedgekeurd en in de vergadering van 9 november nogmaals aan de orde geweest. 
In deze vergadering is ook gesproken over de kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen die 
op 17 maart 2021 hebben plaatsgevonden. Ook heeft er een presentatie van de lokale 
campagneleider plaats gevonden. Verder de gebruikelijke zakelijke agendapunten zoals 
begroting e.d. 
 
Overige activiteiten 
Als bestuur zouden wij het fijn vinden als meer mensen bijvoorbeeld wijkraadsvergaderingen 
willen bijwonen. Dit om ons als ChristenUnie meer zichtbaar te maken in de stad, maar ook om 
te weten welke problematiek er in de wijken spelen en dat aan de fractie te kunnen meegeven. 
Zo kan de fractie daar haar voordeel mee doen binnen de gemeenteraad en commissies. Dit is 
voor ons als bestuur en kleine fractie onmogelijk om er ook bij te doen. 
 
Voor de campagne voor de Tweede Kamer is een lokaal campagneteam gevormd. Als 
onderdeel van een landelijke campagne-actie zijn door ChristenUnie Haarlem en ChristenUnie 
Haarlemmermeer bij enkele verzorgingshuizen kerstbomen met kerstwensen bezorgd. In 
december heeft onze afdeling een inzameling gehouden onder de leden. Dankzij de giften is 
een groot aantal kerstpakketten uitgedeeld aan (ex) prostituees uit Haarlem en omgeving. 
 
Het was weer een druk jaar voor het bestuur en fractie, maar onze inspanningen waren niet 
voor niets en hebben zeker resultaat gehad. We mogen ook blij zijn met de aandacht in o.a. het 
Haarlems Dagblad.  Dank aan een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan onze afdeling van 
de ChristenUnie. 
 
Privacy 
Op grond van de Europese privacy wetgeving moeten de aanwezigen op de 
ledenvergaderingen expliciet hun goedkeuring geven om hun naam in het verslag te mogen 
zetten. De secretaris houdt als privacy coördinator in de gaten dat alles volgens de regels gaat. 
 
 
Ledenstand (per 31 december) 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal 115 109 111 110 125 141 147 140 144 146 

Gemeente Haarlem 84 79 83 82 97 114 117 112 116 113 

Overige gemeenten 31 30 28 28 28 27 30 28 28 33 

 
 

Relatiebeheer en communicatie 
Naast de leden proberen we via diverse kanalen ook andere belangstellenden te bereiken 
om zo potentiële 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 de 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 

2020 70 

2019 55 

2018 74 

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, Twitter en Instagram account. 
Links naar nieuwsberichten op de site worden op deze sociale media geplaatst. Ook 
plaatsen we op Facebook en Instagram zo nu en dan foto’s gemaakt tijdens acties. De 
genoemde sociale media accounts worden beheerd door de fractie. Fractievoorzitter Frank 
Visser is ook actief op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. 
 
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 (per 31 december) 
  

2014GR 2015” 2016’ 2017 2018 GR 2019” 2020 

Facebook “vind ik leuk” 141 170 183 208 229 239 258 

Instagram volgers       147 

Twitter volgers       49 

Edities nieuwsbrief 8 8 8 7 8 9 8 

Relaties nieuwsbrief * 147 (84) 268 (113) 320 (127) 326 (136) 337 (137) 340 (133) 335  (137) 

 

* getal tussen () betreft het aantal leden van onze afdeling. De overige nieuwsbriefabonnees zijn geen 
lid of zij zijn lid van een andere afdeling. 

 
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 2021 ons 
werk wilt steunen: met gebed, financieel of door mee te helpen als vrijwilliger binnen het 
bestuur, fractie of tijdens verkiezingscampagnes. 
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Haarlem, 29 maart 2021 
 
 
Peter van der Beek 
Secretaris ChristenUnie Haarlem 
 
 
 
Bijlagen: 

- Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 2020 
- Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 2020 
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Bijlage 1: Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 2020 
 
Raadsperiode 2018-2022 
Burgemeester: J. Wienen 
Wethouders: M. Snoek (CDA) opgevolgd door M. Rog (CDA), F. Roduner (PvdA), J. Butter 
(D66), R. Berkhout (GroenLinks), M. Meijs (GroenLinks). 
 
De Raad heeft 39 zetels waarvan 1 zetel voor de ChristenUnie. 
 
Fractiesamenstelling 
In 2020 bestond de fractie uit: 

- Frank Visser, raadslid en lid commissie beheer 
- Johan Slik, schaduwraadslid en lid commissie ontwikkeling 
- Stefan Linder, schaduwraadslid en lid commissie bestuur 
- Els Booms-van der Meer, schaduwraadslid en lid commissie samenleving  
- Pierre van Huit, fractieondersteuner en contactpersoon bestuur 

 
Het vergaderrooster van de gemeenteraad kent een vierwekelijkse cyclus. In deze periode 
vergadert elke commissie in principe één keer. De vaste vergaderdag is donderdag (17 tot 
23 uur). Per cyclus van vier weken zijn twee donderdagen bestemd voor 
commissievergaderingen. Tijdens die avonden vergaderen telkens twee commissies 
tegelijkertijd. Op de derde donderdag zijn in principe geen vergaderingen, maar wel 
regelmatig informatiebijeenkomsten. De vierde donderdag is de gemeenteraadsvergadering. 
 
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 en app. 
 
De raad in 2020 
Hieronder gaan we eerst in op enkele centrale thema’s in het afgelopen jaar en op enkele 
initiatiefvoorstellen van onze fractie. Daarna noemen we per commissie de belangrijkste 
resultaten en thema’s waarvoor wij aandacht hebben gevraagd. 
 
Corona 
De uitbraak van Corona had een grote impact op het werk van de gemeenteraad. Er 
kwamen noodregelingen voor allerlei instellingen in de stad en subsidies hiervoor van het 
Rijk, de gemeente moet in record tempo allerlei regelingen opzetten voor ondernemers in de 
stad en de gemeenteraad veranderde vanwege de afstandsregels van vergaderlocatie (van 
stadhuis naar de kantine van het stadskantoor) en vergaderde grote delen van het jaar 
digitaal. Tijdens meerdere debatten in de raad ging het over allerlei praktische gevolgen van 
de crisis zoals maatregelen die werden genomen om te zorgen dat mensen in de openbare 
ruimte meer afstand konden houden en extra ruimte voor terrassen. De ChristenUnie heeft 
o.a. aandacht gevraagd voor het laten doorgaan van zwemlessen voor jonge kinderen, voor 
de gevolgen van de Corona-boetes (waar dit aanvankelijk leidde tot een strafblad) en voor 
de kwetsbare positie van prostituees. 
 
De lange termijn effecten zijn nog onzeker. Wat gaat dit financieel voor de stad betekenen? 
Wat zijn de uiteindelijke economische effecten en wat betekent dat voor de stad 
(bijvoorbeeld voor het aantal uitkeringen)? Wat gaat de impact zijn op de jeugdzorg?  
 
Daklozen 
Dit jaar is veel gesproken over de opvang van daklozen. Door een toename van het aantal 
daklozen en door de benodigde afstandsregels door de corona crisis ontstond de noodzaak 
met spoed een nieuwe opvang te openen. Dit werd een schip in het Spaarne langs de 
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Spaarndamseweg in Haarlem Noord. Dit is bekostigd uit extra rijksmiddelen voor de opvang 
van daklozen.  
 
Ook was er veel debat over de realisatie van een zogenaamde Domus Plus en Skaeve 
Huse. Domus Plus is bedoeld voor daklozen die kampen met verslaving soms in combinatie 
met een verstandelijke beperking en die blijvend niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en 
te functioneren. Skaeve Huse zijn bedoeld voor mensen die wel zelfstandig kunnen wonen 
maar die vaak overmatige overlast veroorzaken. Door deze twee nieuwe vormen van opvang 
te realiseren kan overlast worden beperkt en kan in de reguliere daklozen opvang voor de 
overige categorieën daklozen betere zorg worden verleend. Er is een inventarisatie gemaakt 
van 60 mogelijke locaties in de stad voor deze nieuwe opvangvormen. Hieruit zijn door het 
college 4 locaties geselecteerd om verder te onderzoeken: Vergierdeweg, Nieuweweg, 
Robertus Nurksweg en RWZI Boerhaavelaan. Dit heeft tot veel onrust geleid in de 
omliggende wijken. De ChristenUnie heeft samen met de Actiepartij gepleit om ook de 
locatie Schoteroog in de Waarderpolder te onderzoeken. Wij hadden hiervoor als reden dat 
vrijwel iedereen bepleit om niet zowel Domus Plus als Skaeve Huse in Haarlem Oost te 
doen. Dat zou betekenen dat de locatie Vergierdeweg al vast lag. Ook vonden wij de 
redenen waarom Schoteroog niet geschikt zou zijn niet overtuigend. Helaas was er op dat 
moment geen meerderheid in de gemeenteraad voor dit voorstel. Wij hebben wel ingestemd 
met het vervolgonderzoek omdat wij het van belang vinden dat Domus Plus en Skaeve Huse 
spoedig worden gerealiseerd. 
 
Jeugdzorg en WMO 
Omdat jeugdzorginstelling Kenter in financiële problemen is gekomen is, nadat bleek dat dit 
noodzakelijk was ondanks een verbeterplan, lokale steun verleend samen met de andere 
gemeenten in de regio. Ook breed in de jeugdzorg waren er problemen. Alle gemeenten 
hebben hogere kosten dan het bedrag dat ze van het Rijk krijgen. Discussies lopen hierover 
landelijk. Om de kosten te beheersen is het college gekomen met 39 voorstellen om te 
bezuinigen op de Jeugdzorg en WMO.  
Net als de ChristenUnie had een groot deel van de raad moeite met deze lijst omdat de 
voorstellen nauwelijks onderbouwd waren. De gemeenteraad heeft daarom een 
amendement van de ChristenUnie aangenomen dat stelt dat het college alle maatregelen die 
zij voorzien had voor 2021 en 2022 nog niet mag invoeren maar eerst met een uitgewerkt 
voorstel naar de gemeenteraad moet komen. Uiteindelijk is er een betere onderbouwing 
gekomen en heeft de raad een pakket maatregelen aangenomen. Zo zijn er budgetplafonds 
gekomen voor elke instelling. Er zijn ook een aantal maatregelen voorgesteld waar de 
ChristenUnie zich tegen heeft verzet waaronder bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. 
 
Woningbouw 
Woningbouw was ook in 2020 een centraal thema waar veel discussies over zijn in de 
gemeenteraad. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op en koophuizen worden 
steeds duurder. De coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA wil tot en met 2025 10.000 
woningen bijbouwen. Een groot deel van deze woningen moet komen in 7 ontwikkelzones. In 
2020 is voor de laatste van deze zones een ontwikkelvisie opgesteld en is als volgende stap 
gewerkt aan ontwikkelstrategieën om de visies ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Mooi 
nieuws is dat het Rijk circa 7 miljoen euro subsidie gegeven heeft voor de ontwikkelzone 
Schalkwijk midden. Helaas is de aanvraag voor Oostpoort niet gehonoreerd. Deze zal voor 
een volgende ronde opnieuw worden ingediend en dan zal ook een aanvraag worden 
gedaan voor Haarlem West. Deze rijkssubsidies zijn nodig omdat binnenstedelijk bouwen 
verhoudingsgewijs duur is en er bij veel bouwplannen nog een onrendabel deel is vanwege 
de noodzakelijke kosten aan onder meer infrastructuuraanpassingen. Voor verschillende 
ontwikkelzones zijn de eerste concrete bouwplannen gepresenteerd. 
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Voor het gebied rond de voormalige Koepelgevangenis is het bestemmingsplan vastgesteld 
en inmiddels wordt er flink verbouwd voor de komst van een University College en gewerkt 
aan de realisatie van woningen. 
 
Mobiliteit 
Bij de bespreking van de woningbouwplannen staat mobiliteit steeds centraal. Hoe gaan we 
bij al deze nieuwe woningen om met het parkeren en hoe zorgen we dat het verkeer niet 
vastloopt in en rond de stad? Er wordt nagedacht over investeringen in infrastructuur (de 
terugkeer van de tram in de stad, grotere fietsenstalling op het stationsplein, realisatie van de 
Velserboog) en lagere parkeernormen. Dit laatste geeft ruimte voor meer woningen, maakt 
woningen goedkoper en stimuleert bewoners ook vaker te kiezen voor duurzame 
alternatieven zoals deelauto’s, openbaar vervoer en fiets. Het brengt echter ook discussie 
over de invoering van gereguleerd parkeren in meer delen van de stad. Er liggen inmiddels 
verzoeken van bewoners hiervoor in circa 9 wijken. Het college heeft hier extra geld voor vrij 
gemaakt.  
 
Ook is er geld gereserveerd voor een nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het Houtplein. 
Deze komt in een deel van de bestaande parkeergarage voor auto’s. De bedoeling is dit mee 
te nemen bij de complete herinrichting van dit plein. Op voorstel van Actiepartij, 
ChristenUnie, VVD, GroenLinks en PvdA is het ontwerp van de Wagenweg aangepast. 
Auto’s zullen daar ook in de toekomst rechts parkeren in plaats van links. Dit is veiliger voor 
fietsers. 
 
Ook is in 2020 gesproken over de komst van een nieuw OV-knooppunt “Nieuw Zuid” bij de 
Buitenrustbruggen. De ChristenUnie heeft voorkeur uitgesproken voor een OV-knooppunt 
aan de noordzijde omdat dit voorkomt dat auto’s en OV elkaar meerdere keren moeten 
kruisen. Zo kan al het verkeer beter doorstromen. Ook is aan de noordkant een beter 
stedenbouwkundig ontwerp mogelijk gezien de bouwplannen op de kop van de Schipholweg 
aan de noordzijde. Wij hebben er voor gepleit om daarbij te kijken of het kruispunt met de 
Schalkwijkerstraat kan worden vereenvoudigd om zo de doorstroming van auto’s, fietsers en 
OV te verbeteren. Het college heeft op aandringen van de ChristenUnie toegezegd het 
ontwerp optimaal voor te bereiden op de tram en ook nog een keer naar het kruispunt met de 
Schalkwijkerstraat te kijken. 
 
Momenteel lopen vervolgonderzoeken en wordt onderhandeld met het Rijk voor een 
financiële bijdrage. Daaraan gekoppeld is een discussie over nieuwe busroutes in Haarlem. 
Zo wordt er gedacht aan een nieuwe route vanuit Haarlem Noord langs de Amsterdamse 
Poort via het nieuwe OV-knooppunt. Eind 2021 wordt een besluit verwacht. 
 
Tenslotte is de gemeenteraad akkoord gegaan met een complete herinrichting van de 
openbare ruimte van Meerwijk. In de loop van enkele jaren worden alle straten aangepakt. 
Ze worden 30 km/uur en er komt meer ruimte voor groen. De bedoeling is dat tegelijk een 
warmtenetwerk wordt aangelegd. De warmte voor dit netwerk moet komen van een 
datacentrum en van geothermie. 
 
Energietransitie 
En daarmee zijn we bij een ander groot thema van 2020: de energietransitie. In 2020 zijn 
verschillende plannen in de steigers gezet voor de energietransitie. Hoe kunnen we 
afstappen van het gas? Hoe zorgen we dat we de stroom die Haarlem nodig heeft duurzaam 
opwekken? Op regionaal niveau is de concept Regionale Energie Strategie gepresenteerd 
en wordt gewerkt aan een Warmtevisie. Ook is herhaaldelijk gesproken over het nieuwe 
warmtenet: welke rol moet de gemeente daarin spelen? En hoe groot is de kans dat het gaat 
lukken dit warmtenet ook te voorzien van warmte via geothermie? En hoe gaan we dit 
financieren? In 2021 moet een groot deel van deze plannen worden afgerond. Dan moet 
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duidelijk worden welke wijken straks worden aangesloten op een warmtenet en welke wijken 
op een andere manier worden verduurzaamd. 
 
Abortuskliniek 
Eind 2020 barstte een discussie in de gemeenteraad los over demonstraties van pro-life 
groepen bij de abortuskliniek Bloemenhovekliniek op de grens met de gemeente Heemstede. 
Alle fracties met uitzondering van de ChristenUnie riepen de burgemeester op een 
bufferzone in te stellen rond dit abortuscentrum nu een dergelijke bufferzone op Heemsteeds 
grondgebied al is ingevoerd. De ChristenUnie vond dit voorstel ongegrond en onzorgvuldig. 
Een burgemeester kan maatregelen nemen als een demonstratie is aangemeld maar dit is 
altijd maatwerk en moet proportioneel zijn. Immers het demonstratierecht is een 
grondwettelijk recht. Discussie hierover is in 2021 doorgegaan. 
 
Initiatiefvoorstel ongedocumenteerden 
De ChristenUnie heeft samen met GroenLinks in 2019 een initiatiefvoorstel ingediend waarin 
wij vragen om meer ondersteuning voor de groep ongedocumenteerden. Voorgesteld wordt 
om - in navolging van steden als Amsterdam en Utrecht - cursussen en praktijkleertrajecten 
onderdeel te maken van de Haarlemse aanpak met betrekking tot ongedocumenteerden om 
zo het werken aan perspectief te verbreden. Het college heeft in 2020 dit voorstel 
overgenomen. 
 
Initiatiefvoorstel 30 km/uur 
Samen met D66, SP en Actiepartij heeft de ChristenUnie in 2020 een initiatiefvoorstel 
ingediend om in heel Haarlem 30 km/uur de norm te laten zijn. Nog te veel woonstraten zijn 
50 km/uur. Door 50 km/uur alleen nog te gebruiken voor echter doorgaande wegen waar ook 
hoogwaardig openbaar vervoer rijdt en de andere straten 30 km/uur te maken wordt het 
verkeer veiliger en ontstaat er meer ruimte voor de fiets. De gemeenteraad heeft dit principe 
omarmd en dit wordt nu verder uitgewerkt in een nieuwe mobiliteitsvisie die in 2021 moet 
worden vastgesteld. 
 
Overig resultaten fractie 
 
Bestuur: 

- Tijdens de jaarwisseling hebben in Haarlem op initiatief van de ChristenUnie net als 
in veel andere gemeenten in Nederland kerkklokken geluid als alternatief voor het 
vuurwerk. In Haarlem deden circa 9 kerken mee. 

- Via schriftelijke vragen hebben wij het college gevraagd naar de mogelijkheid van 
religieuze openluchtsamenkomsten in Haarlem gezien de beperkingen voor 
religieuze samenkomsten als gevolg van de uitbraak van Corona. Uiteindelijk zijn o.a. 
in de Haarlemmerhout meerdere keren openluchtkerkdiensten gehouden. 

- Een meerderheid van de gemeenteraad wil een algeheel verbod op vuurwerk in 
Haarlem met ingang van de jaarwisseling 2021-2022. De gemeenteraad wil dat het 
college het komende jaar benut om tot een totaal vuurwerkverbod te komen dat geldt 
in alle gemeenten in de regio. Ook moet gekeken worden of een vuurwerkshow 
georganiseerd kan worden. Een motie van GroenLinks, PvdA, SP, Actiepartij en 
ChristenUnie werd in de gemeenteraad aangenomen. 

- Haarlem is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank 
investeert in biomassacentrales. De ChristenUnie heeft het college opgeroepen de 
BNG te vragen hiermee te stoppen. De wethouder heeft toegezegd hier bij BNG 
aandacht voor te vragen. 

 
Samenleving: 

- Een vrouw met een bijstandsuitkering moet van de gemeente Wijdemeren ruim 7000 
euro terugbetalen, omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. De 
gemeente heeft in de zaak gelijk gekregen van de rechtbank. Deze zaak heeft 
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landelijk tot veel verontwaardiging geleid. De ChristenUnie heeft over deze kwestie 
schriftelijke vragen gesteld. Naar aanleiding daarvan heeft in Haarlem een 
meerderheid in de gemeenteraad zich uitgesproken voor duidelijker normen hoeveel 
giften zonder problemen toegestaan zijn voor bijstandsontvangers. 

- Op voorstel van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad het college gevraagd de 
verdeling van de subsidies voor de zogenaamde sociale basis voor 2021 te 
evalueren en het komende jaar bij de verdeling van het geld voor 2022 kleine 
organisaties die subsidie aanvragen beter te ondersteunen om te voorkomen dat 
goede initiatieven van kleinere organisaties afvallen puur alleen omdat de aanvraag 
niet goed is geformuleerd. 

 
Beheer: 

- De ChristenUnie constateerde dat langs de fietspaden op de Jan Gijzenbrug te hoge, 
niet overrijdbare en dus fietsonvriendelijke stoepranden waren toegepast bij de 
herinrichting. Na vragen van de ChristenUnie is deze fout hersteld. 

- Samen met VVD en OPHaarlem hebben we een motie ingediend om bewoners met 
een sticker beter te informeren hoe ze volle afvalcontainers kunnen melden. 

- Een raadsmeerderheid wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de kosten van het 
verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan. Dit staat in een motie van Actiepartij, 
D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, OPHaarlem en Jouw Haarlem. 

- In de lobby van Metropoolregio Amsterdam moet meer aandacht komen voor de 
mobiliteitsknelpunten van Zuid-Kennemerland en IJmond. Hiervoor pleit de 
gemeenteraad in twee amendementen die door een ruime meerderheid van de 
gemeenteraad zijn gesteund. De amendementen zijn opgesteld door ChristenUnie en 
PvdA. In het ene amendement wordt aandacht gevraagd voor doorgaande treinen op 
station Amsterdam Centraal vanuit de richting Haarlem. In het andere amendement 
wordt gepleit voor het inzetten op een schaalsprong van het OV, vanaf 
Haarlem/IJmond richting Schiphol Noord/Amstelveen/Amsterdam-Zuid en een 
schaalsprong in het fietsnetwerk Zuid-Kennemerland-Haarlem-Zuid – Amsterdam-
Zuid. 

- Er is een enorme wachtlijst voor een recreatieve ligplaats op het water in Haarlem: 
zo’n 1000 mensen. Het college heeft daarom besloten dat ligplaatsen in de toekomst 
alleen nog beschikbaar zijn voor inwoners van Haarlem. De ChristenUnie heeft 
voorgesteld ook strengere eisen te stellen voor de duurzaamheid van vaartuigen naar 
voorbeeld van o.a. de gemeente Utrecht. Een raadsmeerderheid steunde een motie 
van de ChristenUnie om dit verder te onderzoeken. Op voorstel van GroenLinks 
wordt in de motie niet alleen gevraagd te kijken naar de mogelijkheden van nieuwe 
vergunningen maar ook naar de bestaande ligplaatsvergunningen. 

- Dankzij twee moties van de ChristenUnie wordt de omgeving van het Schoterbos 
binnenkort veel veiliger en comfortabeler voor fietsers. Langs de nieuwe oost-west 
fietsroute wordt een apart voetpad aangelegd en in het verlengde van de nieuwe 
noord-zuid route komt in de Willem Klooslaan een fietsstraat met rood asfalt. 

- De komende jaren krijgt de Prins Bernhardlaan groot onderhoud. Het asfalt is aan 
vervanging toe en op grote delen van de weg ook de fundering. De gemeente grijpt 
deze kans aan om ook het groen te verbeteren. De gemeenteraad steunt het pleidooi 
van de ChristenUnie om ook te kijken naar het openbaar vervoer. Als in de toekomst 
langs de Prins Bernhardlaan een vrijliggende HOV bus- of trambaan zou komen te 
liggen dan heeft dat volgens de ChristenUnie mogelijk gevolgen voor de inrichting 
van de laan. 

- Aan het begin van de Corona periode is Spaarndam wekenlang niet bereikbaar 
geweest per openbaar vervoer omdat de kleine busjes van lijn 14 niet goed 
geventileerd konden worden. De ChristenUnie heeft herhaaldelijk gevraagd om een 
oplossing. Uiteindelijk is er half mei weer een busje gaan rijden. 

- Een raadsmeerderheid wilde de Haarlemse afvalstoffenheffing aanpassen. Nu zijn er 
twee tarieven: voor éénpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. 
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Veel partijen wilden dit vervangen door een systeem waarin er een apart tarief is voor 
1, 2, 3 en 4 of meer personen. De ChristenUnie is het hier niet mee eens omdat 
hiermee de heffing voor gezinnen fors hoger wordt en het ook niet helpt om de 
afvalberg te verminderen. Na veel discussie is besloten dit jaar nog niets te wijzigen. 
Het debat komt waarschijnlijk volgend jaar terug. 

- Samen met andere partijen heeft de ChristenUnie gevraagd het college te komen met 
een concreet aanplantplan voor nieuwe bomen. In het coalitieprogramma staat de 
ambitie om 1700 nieuwe bomen te planten maar om deze doelstelling te halen 
moeten volgend jaar nog veel bomen gepland worden. Ook moet de registratie van 
het aantal bomen in Haarlem verbeteren. 

 
Ontwikkeling: 

- Een motie van de ChristenUnie die oproept tot meer aandacht voor mogelijkheden 
voor mobiliteitshubs in de ontwikkelzone Orionzone is door ruime meerderheid van 
de gemeenteraad aangenomen. 

- De gemeenteraad wil dat het maximale wordt gedaan om op het dak van het station 
niet alleen op de onzichtbare delen maar ook op het zichtbare deel zonnepanelen 
worden geplaatst. Dat staat in een motie die CDA, ChristenUnie, Actiepartij, PvdA en 
D66 hebben opgesteld en door een groot aantal partijen zijn meegetekend. Uiteraard 
moet hierbij rekening gehouden worden met de monumentale waarde van het pand. 

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

- Oproep aan het college zich aan te sluiten bij gemeenten die bereid zijn 
alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. 

- We hebben schriftelijke vragen gesteld over de opmars van designerdrugs Poes 
oftewel 3-MMC. 

- Alle overheidswebsites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen voor mensen met 
een beperking. Maar in ruim 71% van de gevallen is dat nog niet zo. Ook de site van 
de gemeente Haarlem voldoet niet en van de meeste websites van aan de gemeente 
gelieerde organisaties is niet eens de wettelijk verplichte toegankelijkheidsverklaring 
beschikbaar. Hierdoor is niet duidelijk of deze websites voldoen aan de 
toegankelijkheidseisen. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Er 
wordt inmiddels gewerkt aan een nieuwe site voor de gemeente. Over de 
toegankelijkheid van websites van andere organisaties vraagt de ChristenUnie het 
college hierover scherpere eisen te stellen. 

 
Samenleving: 

- De gemeente start met de uitvraag voor subsidies voor de sociale basis voor 2021. 
Dit is een opstapje naar een nieuwe aanpak die in 2022 moet leiden tot een subsidie 
voor meerdere jaren. Totaal gaat het om 16 miljoen euro per jaar voor circa 70 
grotere en kleinere organisaties in de stad. De ChristenUnie is blij met de nieuw 
voorgestelde meer wijkgerichte aanpak maar heeft vragen over de rol van de grote 
welzijnsinstellingen Haarlem Effect en Dock in relatie tot de andere organisaties. Ook 
vinden wij dat de middelgrote organisaties zoals Thripple Threat en stichting 
Ontmoeting een directe relatie moeten houden met de gemeente en geen 
onderaannemer moeten worden. 

- Een raadsmeerderheid wil een onderzoek naar de realisatie van een nieuwe 
middelbare school in Schalkwijk. De komende jaren worden hier veel nieuwe 
woningen gebouwd en in dit stadsdeel is slechts één middelbare school die 
HAVO/VWO onderwijs aanbiedt (het Rudolf Steiner). De ChristenUnie heeft tegen dit 
onderzoek van 25.000 euro gestemd omdat het aantal scholieren de komende jaren 
niet groeit en onder de schoolbesturen geen draagvlak is. 
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- De ChristenUnie wil dat bij de ontwikkeling van een nieuwe turnhal in het Pim 
Muliersportpark naast het Mendelcollege en de Noord-Holland Hal voldoende ruimte 
blijft voor een toekomstige fietsroute vanaf de Orionweg onder het spoor door richting 
Bloemendaal en dat er een goede oplossing komt voor de parkeersituatie en de 
entree van het honkbalstadion. 

- De ChristenUnie heeft zich verzet tegen enkele voorgenomen bezuinigingen binnen 
de WMO-voorzieningen in Haarlem. Zo waren wij tegen het verlagen van de 
verhuiskostenvergoeding voor mensen die moeten verhuizen naar een aangepaste 
woning. Vorig jaar hebben we dit nog met succes tegen kunnen houden. Dit jaar is 
het helaas niet gelukt. Ook zijn we niet blij met het afschaffen van de kortingsregeling 
voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. Juist mantelzorgers hebben dit stukje 
extra hulp hard nodig. 

- Ook waren wij tegen de aanpassing van het normenkader huishoudelijke hulp. 
Hierdoor moeten alle cliënten opnieuw beoordeeld worden en zullen veel mensen 
minder uren hulp krijgen. Bovendien wil het college ook nog eens overgaan tot 
resultaatbekostiging. Cliënten krijgen dan niet meer een vast aantal uren 
huishoudelijke hulp per week, maar de gemeente draagt alleen zorgt voor het 
resultaat “een schoon huis”. Een raadsmeerderheid heeft het voorstel van de 
ChristenUnie om deze maatregel niet door te voeren verworpen. 

- Een voorstel van de ChristenUnie om in Haarlem het mantelzorgcompliment weer in 
te voeren heeft het helaas niet gehaald. 

 
Beheer: 

- Realisatie wachttijdvoorspellers voor fietsers bij alle verkeerslichten langs de 
Rijksstraatweg. 

- PvdA, SP, Actiepartij, Trots, OPHaarlem, GroenLinks, CDA, D66 en 
ChristenUnie hebben samen wijkraden gevraagd mee te denken waar de stad kan 
vergroenen door het plaatsen van nieuwe  bomen en struiken 

- Er komen op de Rustenburgerlaan aan beide zijden van de weg fietspaden bij de 
bushalte. Zo zitten fietsers en bussen elkaar straks niet meer in de weg. De 
aanpassing is hard nodig gezien het grote aantal bussen dat over deze route rijdt. De 
ChristenUnie wil fietspaden langs de hele Rusenburgerlaan. 

- De plannen voor de herinrichting van de Rollandslaan zijn definitief. De weg wordt 
smaller en asfalt wordt vervangen door strengpersklinkers. De ChristenUnie had ook 
graag fietsstroken gezien maar daarvoor was geen meerderheid in de gemeenteraad. 

- De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid bij de Vomar op de 
hoek van de Paul Krugerkade en de Spaarndamseweg.  

- NS heeft bekend gemaakt dat het loket op station Haarlem gaat sluiten. Het aantal 
gebruikers van het loket is de laatste jaren fors gedaald. De ChristenUnie heeft in de 
commissie beheer de wethouder gevraagd naar alternatieven te zoeken voor 
reizigers die wel behoefte hebben aan een loket. 

- Haarlem heeft een forse subsidie (naar schatting 2 miljoen euro) misgelopen voor 
verkeersveiligheidsmaatregelen simpelweg omdat deze subsidie niet is aangevraagd. 
De ChristenUnie kwam hier achter en heeft vragen gesteld aan de wethouder beheer. 
De subsidie blijkt niet aangevraagd te zijn omdat Haarlem geen projecten op de plank 
had en omdat Haarlem geen apart gelabeld budget voor verkeersveiligheid heeft, wat 
één van de subsidievoorwaarden is. De ChristenUnie wil dat het college nu werk gaat 
maken van een lijst projecten zodat we bij volgende subsidiemogelijkheden niet 
misgrijpen. Het college wil in 2021 met een voorstel komen voor apart budget voor 
verkeersveiligheid. 

- Aanpak zwerfafval Van der Aartsportpak 
- Realisatie startpunten in Haarlem van het Wandelnetwerk Noord-Holland 

 
Ontwikkeling 

- Inventarisatie waar in de stad nog sprake is van loden drinkwaterleidingen 
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- Pleidooi om parkeerregulering in te voeren voor de nieuwbouw van de Orionzone om 
zo de bestaande wijken er omheen beter te beschermen tegen parkeeroverlast. 

- Meer plek voor woonwagenbewoners in Haarlem nu de wachttijd voor een 
standplaats is opgelopen tot 20 jaar terwijl het College voor de rechten van de mens 
heeft uitgesproken dat het leven in een woonwagen een essentieel onderdeel is van 
de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. 

- De verschillende bibliotheek vestigingen in de stad zijn aan een grote opknapbeurt 
toe. De ChristenUnie is kritisch op het proces. De opknapbeurt kost circa 7 miljoen 
euro. Wij hadden liever gezien dat was gekeken naar een herontwikkeling van de 
centrale vestiging van de bibliotheek door dit te combineren met woningbouw of door 
zelfs te kijken naar een nieuwe locatie voor de bibliotheek. Een motie om 
alternatieven te onderzoeken haalde het net niet. 

- Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met een lagere huur 
voor museum het Dolhuys en het verstrekken van een lening van 5 ton die in 10 jaar 
wordt terugbetaald. Zo worden de financiële problemen van het museum opgelost nu 
de verbouwing van het monumentale pand bijna een jaar vertraagd is en het museum 
daardoor inkomsten mist. De ChristenUnie is blij met deze oplossing maar was niet 
akkoord met het voor 20 jaar vastleggen van de huur. Wij hadden graag gezien dat 
na een paar jaar was geevalueerd en was gekeken of alsnog de huur verder zou 
kunnen worden verhoogd. 

- Jaren geleden was er voor de monumentale boerderij Noord-Akendam aan de 
Vergierdeweg in Haarlem Noord een plan om een sauna naast de boerderij te 
bouwen en met de opbrengsten de boerderij te herstellen. Dit plan is niet 
doorgegaan. Een nieuw plan met o.a. een dagbesteding voor mensen met een 
beperking, een (verpleegkundig) kinderdagverblijf en een horeca voorziening is 
afgeschoten door het college en een meerderheid van de gemeenteraad. De 
ChristenUnie vindt dit een gemiste kans nu de boerderij steeds meer in verval raakt. 
Opmerkelijk genoeg waren enkele partijen die tegen dit plan waren een maand later 
wel voor het plan om op deze locatie een Domus Plus of Skaeve Huse te gaan 
onderzoeken. 

- Op de plek waar voorheen Carpet Right was gevestigd aan het begin van de 
Spaarndamseweg verrijzen binnenkort woningen. Na bezwaren vanuit de wijk op een 
eerder plan zal de woontoren minder hoog worden. De ChristenUnie heeft het plan 
gesteund maar is er op tegen dat er een winkel komt op de begane grond. Helaas 
was er geen meerderheid om dit te veranderen. 

- Op het terrein van het voormalige Damiate college in de Boerhaavewijk worden circa 
150 woningen gebouwd. De ChristenUnie heeft gepleit voor een andere inrichting van 
de openbare ruimte. Er komt een ondergrondse parkeergarage voor 130 auto’s. Toch 
blijven er ook 22 parkeerplekken op straat. Volgens de ChristenUnie moet het 
mogelijk zijn om die parkeerplekken in te ruilen voor groen en speelplekken als er 
meer deelauto’s in de wijk komen. 

- Midden in de Zuiderpolder ligt een weiland. Onder dit weiland ligt een oude vuilstort. 
Er waren ooit woningen gepland. Deze zijn er echter nooit gekomen omdat sanering 
te duur was. Nu een ontwikkelaar wel kansen ziet voor woningbouw is een 
meerderheid van de gemeenteraad echter tegen. De ChristenUnie zou het plan wel 
een kans willen geven. 

 
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. Zo is er in 2020 contact geweest met de Tweede Kamerfractie over de 
nog steeds stilstaande windmolens bij Schoteroog. Naar aanleiding daarvan hebben Tweede 
Kamerleden Eppo Bruins en Carla Dik-Faber schriftelijke vragen gesteld aan Minister Van 
Nieuwenhuizen. Hierin pleiten zij voor meer ruimte voor plaatsing van windmolens bij 
Schoteroog in Haarlem en op andere plekken rond Schiphol. Hiervoor is aanpassing nodig 
van het Luchthavenindelingsbesluit. 
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Bijlage 2: Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 2020 
 
De stichting ontvangt de fractievergoeding van de gemeente Haarlem. 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 afdeling tevens het bestuur van de 
stichting. Als er wel een fractie is heeft het bestuur van de afdeling het recht een bindende 
voordracht te doen voor een bestuurslid.  
 
Het bestuur bestond in 2020 uit: 

- Frank Visser (gemeenteraadslid en voorzitter/penningmeester van de stichting) 
- Fred Drenth (benoemd op voordracht van de afdeling en secretaris van de stichting) 
- Peter van der Beek (algemeen bestuurslid van de stichting). 

 
Er waren in 2020 geen bijzondere activiteiten van de stichting. Voor de details van de 
financiën van de stichting verwijzen wij naar het financieel jaarverslag. 
 
 
 


