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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op 9-11-2020 
 
Plaats: Deelnemers via MS Teams verbonden met de aanwezige gasten of leden thuis of elders. 
 
Dit is een geanonimiseerde versie van de notulen in verband met publicatie op internet. De secretaris 
beschikt over een versie met namen. 
 
Aanwezigen: 13 leden en 3 gasten. Drie leden zijn met kennisgeving afwezig. 
 
Agendapunt 1: Opening 
De vergadering werd geopend door de voorzitter, iets later door inlogproblemen, met een 
welkomstwoord. Hij las enkele gedeelten uit de Bijbel, en gaf enige toelichting. 
 
De voorzitter herdacht de vrouw van één van de bestuursleden die onverwachts is overleden en 
wenst hem veel sterkte in deze moeilijke tijd toe.  
 
De voorzitter vervolgde met het manifest, getiteld “Aandacht voor wat ECHT TELT” van Gert Jan 
Segers, dat alle leden hebben ontvangen. Hij noemde drie dingen. 

• Voor elkaar zorgen, elkaar niet in de steek laten. 

• Onze welvaart rechtvaardiger gaan verdelen, niet groei van de economie, maar bloei van de 
samenleving zal ons doel zijn. 

• Betere rentmeester worden van Gods schepping. 
 
Hij herinnerde ons in dit verband aan Micha 6:8, Jac. 1:27 en Gen. 1:28. 
Het manifest besluit met de woorden: een beetje geloof, een beetje hoop en heel veel liefde. 
De voorzitter besloot met een aanbeveling: goed om te lezen. 
 
Agendapunt 2: Bekrachtiging jaarstukken van de afgeblazen voorjaarsvergadering. 
Deze zijn via e-mail ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. We hebben geen opmerkingen 
ontvangen en wel enkele instemmende reacties.  
 
De kascommissie bestaande uit twee leden heeft de kas van de afdeling gecontroleerd en in orde 
bevonden. De penningmeester is décharge verleend. 
 
Er wordt een vraag gesteld over het hoge overschot van de stichting fractieondersteuning. Is dat 
structureel? Ja, beantwoordt de fractievoorzitter. De financiering komt van de gemeente en de 
regeling was afwijkend van het landelijke gebruik. Begin 2020 is overgestapt op de landelijke 
regeling. De vergoeding voor de schaduwleden is nu gebaseerd op de aanwezigheid bij de 
commissievergaderingen. Deze beloning wordt netto rechtstreeks door de gemeente aan de 
schaduwraadsleden uitgekeerd. Begin van dat jaar is ook de fractievergoeding volgens de oude 
regeling uitgekeerd. De fractievoorzitter heeft aan de griffie de vraag gesteld of daar een deel van 
teruggestort moet worden. Hierop is nog geen antwoord gekomen. Het bedrag, ruim € 7.000,00 
houdt de fractie daarvoor wel beschikbaar. Verder telt bij de streng geformuleerde gemeentelijke 
verordening mee de vraag naar de rechtmatigheid van de uitgaven. (Presentjes uit eigen zak, geen 
politieke doeleinden). Een restbedrag is, naast andere toegestane onkosten, een (kleine) vergoeding, 
bestemd voor vaste fractiemedewerker(s). 
 

• Financieel jaarverslag van de afdeling. Zonder schriftelijk tegenbericht aangenomen en 
bekrachtigd. Er is kennis genomen van het financieel jaarverslag van de stichting 
fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem. 



2 
 

• Secretarieel jaarverslag van de afdeling. Zonder schriftelijk tegenbericht aangenomen en 
bekrachtigd. 

 
Agendapunt 3: Notulen ledenvergadering ChristenUnie Haarlem 7 oktober 2019 (geanonimiseerd) 
De notulen van 7-10-2019 zijn zonder tegenstem goedgekeurd. 
 
Agendapunt 4: Begroting 2021 ChristenUnie Haarlem 
De begroting 2021 ChristenUnie Haarlem is zonder tegenstem goedgekeurd. Er is kennis genomen 
van de begroting stichting fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem. 
 
Agendapunt 5: De kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 
De voorzitter nodigt de fractievoorzitter uit om ons door de kandidatenlijst te helpen, beperkt tot de 
eerste 15 van de 50 kandidaten. Wie zijn zij, waar komen zij vandaan, wat is hun werk- en politieke 
ervaring? De lijst is te vinden op de landelijke website van de ChristenUnie en daarom beperkt de 
notulist de toelichting op enkele opmerkelijke punten. 
 
Onze ministers en staatssecretarissen in het huidige kabinet hebben zich niet allemaal beschikbaar 
gesteld. Dat geldt ook voor sommige 2e Kamerleden. De voorgestelde top 15 is: 
 
1. Dhr. Gert Jan Segers 
2. Mevr. Carola Schouten 
3. Mevr. Miriam Bikker 
4. Dhr. Don Ceder 
5. Dhr. Pieter Grinwis 
6. Mevr. Stieneke van der Graaf 
7. Dhr. Eppo Bruins 
8. Dhr. Nico Drost 
9. Dhr. Herman Vreugdenhil 
10. Mevr. Dirjanne van Drongelen 
11. Dhr. Frank Visser 
12. Mevr. Simone Kennedy 
13. Dhr. Bert Tijhof 
14. Mevr. Bina Chirino 
15. Mevr. Johanna Koffeman 
 
Naast Frank is ook Frans Blok, de voorganger van Pinkstergemeente Immanuël te Haarlem en 
bestuurslid van de landelijk Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten op de kandidatenlijst 
gekomen. Hij staat op plaats 45.  
 
Verrassend vond Frank dat de politiek ervaren Stieneke en Eppo op plaats 6 en 7 waren terecht 
gekomen. Blijkbaar kiest de selectiecommissie voor vernieuwing van de landelijke fractie. Als we 5 
zetels halen, zitten zij in de wachtkamer. Nemen wij deel aan een volgende regeringsploeg met 
bijvoorbeeld Carola als minister, dan zijn er kansen voor Stieneke, maar Eppo valt dan net buiten 
deze fractie.  
 
De lijst vertoont een ruim aanbod van politiek ervaren mensen op niveau van gemeente, provincie en 
landelijk werk. Wat opvalt, is de leeftijdscategorie 30-40-tigers. De partij heeft dus toekomst. 
Op de vraag uit de vergadering, wat Frank zelf van zijn plaats vindt, antwoordde hij dat hij eerder op 
47 en 38 had gestaan en nu op de 11e. Hij voelt zich zeer vereerd. Anderzijds hebben de vele 
kandidaten uit de Randstad in zijn nadeel gewerkt. Zijn kansen om in de Kamer te komen acht hij 
zeer laag. Niettemin wil hij zich volledig inzetten om een goed resultaat neer te zetten bij de 
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komende Kamerverkiezingen. Frank roept ons op om mee te werken aan een mooi resultaat. 
De voorzitter zei, dat onze afdeling ook zeer vereerd is met Franks kandidatuur. 
 
Agendapunt 6: De presentatie van de campagneleider van deze verkiezing. 
De campagneleider is door het bestuur uitgenodigd om de komende campagne te leiden en vorm te 
geven. Ze voelt zich zeer vereerd. In het campagneteam hebben zich al meer leden aangemeld om 
mee te denken. We wisselen ervaringen uit van de vorige verkiezingen en kijken wat we hiervan 
kunnen gebruiken. Het eerste overleg staat genoteerd op 11 november met andere campagneleiders 
uit het land. We kijken dan wat zij ons te bieden hebben. 
 
Welke boodschap gaan we uitdragen en kunnen we nog een stukje plaatselijke politiek inbrengen. 
We willen gebruikmaken van multimedia en andere middelen. We hebben dus een basis om mee te 
beginnen. Ons kleine comité gaat een communicatieplan ontwikkelen. Mensen bellen, folderen. 
Het voorstel is gedaan om een manier te vinden om ideeën te delen met andere afdelingen in de 
Provincie. 
 
De inzet van Frank hangt af of hij ingezet wordt voor de landelijke campagne. Elsa, lid van de fractie 
in Velsen, is een enorme stemmentrekker door haar grote netwerk en haar vermogen om pakkende 
teksten te schrijven. Wellicht kan zij helpen. Financieel is ook nog een punt. Van het landelijk is niet 
veel te verwachten, want het merendeel gaat naar de bovenste 7 van de lijst. Wij kunnen 
ondernemers, leden en particulieren vragen ons te ondersteunen, want onze kas is ook erg beperkt. 
 
Agendapunt 7: Bestuursleden gezocht 
De voorzitter doet een beroep op alle leden om het zittend bestuur te vervangen. In 2022 staan de 
zetels van drie bestuursleden ter beschikking in verband met hun leeftijd. Het vierde bestuurslid is 
naast zijn fractielidmaatschap ook bestuurslid, een combinatie die minder gewenst is, maar wel mag. 
Tijdige aanmelding maakt het mogelijk om de kandidaten te leren kennen en in te werken. Ook jonge 
mensen zijn van harte welkom om zich te melden. 
 
Eén van de leden vraagt wat een schaduwcommissielid is. Voordat de Gemeenteraad een beslissing 
neemt, worden de aangedragen agendapunten besproken in een van de 4 gemeentelijke 
commissies. Op één avond zijn er gelijktijdig twee commissievergaderingen. Ons gekozen raadslid 
kan niet tegelijk bij twee vergaderingen zijn. In haar vergaderverordening heeft de gemeente 
gekozen voor de oplossing van aanvullend maximaal 3 schaduwraadsleden. Zij hebben de 
bevoegdheid en vertrouwen om in de commissie mee te praten en na overleg met het raadslid aan te 
kondigen of er moties, amendementen of initiatiefvoorstellen zullen worden gedaan. 
Schaduwraadsleden hebben geen zitting in de Raad en mogen dus ook niet stemmen; ze zijn wel 
onderworpen aan geheimhouding als die wordt opgelegd voor specifieke agendapunten. Een van de 
voorwaarden om schaduwraadslid te worden is om op de kieslijst te staan bij de voorafgaande 
gemeenteraadsverkiezing. 
 
Agendapunt 8: Nieuws uit de gemeenteraad van het afgelopen jaar. 
De Coronacrisis vergt veel tijd aan uitvoering en overleg met de gezondheidszorg en handhaving. De 
schema’s en roosters blijven zo goed mogelijk conform de planning.  
 
De Financiën voor de Jeugdzorg en de WMO zijn zorgelijk. Het abonnementenstelsel zorgden voor 
aanvragen van de rijkeren, die niet afgewezen kunnen worden. Het Rijk financiert de extra uitgaven 
niet. Het probleem is landelijk. Het bezuinigen raakt de zorg van sommige cliënten. Resultaat gericht 
indiceren is een nieuw uitgangspunt voor beleid. Niet de uren, maar het resultaat “een schoon huis”, 
telt. Daarmee komt de vrijheid voor de cliënt in het gedrang. Er is minder regie voor de client en het 
aantal uren voldoet vaak niet. De fractie is hier daarom niet voor. 
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De Ontwikkelzones. Er wordt veel gebouwd binnen de bestaande stad. Verkeer en parkeren zijn 
grote problemen. Komende jaren komen er strategieën voor de zones. Rijkssubsidies zijn succesvol 
aangevraagd voor 2 zones. 7 miljoen. Nieuwe aanvragen van de gemeente voor de volgende 
subsidieaanvraagronde lopen, wel gelden er voorwaarden. Ontwikkelzone Europaweg wordt 
versneld uitgevoerd, mogelijk geworden door subsidie. 
 
Er is door enkele partijen waaronder de ChristenUnie een initiatiefnota ingediend om te komen tot 
wijken met een 30km zones. Ook lopen er discussies in de gemeenteraad over het weren van 
vrachtwagens in smalle straten in de binnenstad, over een nieuw fietsbeleid, de herinrichting van het 
stationsplein. Ook ligt een nieuw busstation bij de Rustenburgerbruggen in het vooruitzicht.  
 
De voorzitter wenst de fractie veel succes. 
 
Agendapunt 9: Rondvraag 
Er zijn geen rondvragen. 
 
Agendapunt 10: volgende vergadering en sluiting 
De volgende vergadering is op 12 april. De plaats is nog onbekend. Een lid geeft aan blij te zijn met de 
mogelijkheid van online vergadering gezien zijn hoge leeftijd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering met gebed. 


