
 

Secretarieel jaarverslag 2019 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 3 februari 2020 en is in verband met de 
Corona crisis via een e-mailprocedure goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 
6 april 2020 en bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2020 
 
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 2019. 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. Per 1 januari 2019 is de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd met de gemeente Haarlemmermeer en 
daardoor behoren deze leden niet meer tot onze afdeling. 
 
Bestuurssamenstelling 2019 
In 2019 bestond het bestuur uit Fred Drenth (voorzitter en penningmeester), Peter van der 
Beek (secretaris) en Johan Slik (politiek secretaris, schaduwraadslid en campagneleider) en 
Pierre van Huit (algemeen bestuurslid). 
 
Activiteiten afdeling 2019 
Bestuursvergaderingen 
Als bestuur zijn wij meermalen bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken en de 
ledenvergaderingen voor te bereiden. Hier was onze fractievoorzitter Frank Visser ook altijd 
bij aanwezig. Al met al is er door een klein bestuur veel werk verzet in 2019. 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 dank voor de geweldige inzet van 
de andere fractie leden. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe bestuursleden en het liefst ook 
jongere leden om onze partij op lokaal niveau goed en representatief te laten functioneren en 
ook om meer leden bij ons werk te betrekken. 
 
Vertegenwoordigingen 
Wij hebben als bestuur ook dit jaar weer bijeenkomsten met de afdelingen Haarlemmermeer 
en IJmond gehad om meer contact met elkaar te hebben en met elkaar over regionale 
onderwerpen te praten/discussiëren waar wij met elkaar raakvlakken hebben. De locatie 
wisselen wij af.  
 
Vanuit het bestuur is er altijd iemand bij de fractievergadering aanwezig. Vanuit ons bestuur 
zijn er ook één of meer leden meerdere keren naar de provinciale vergaderingen en het 
congres van de ChristenUnie geweest. Ook zijn wij aanwezig bij de GIDS vergaderingen om 
te netwerken en te horen of wij als politieke partij iets kunnen betekenen voor de kerken en 
christelijke organisaties in Haarlem. 

Haarlem 
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Ledenvergaderingen: 
Dit jaar hebben wij twee ledenvergaderingen gehad. De eerste vergadering in 2019 vond 
plaats op 1 april. In deze vergadering is vooral gesproken over zaken die volgens de statuten 
noodzakelijk zijn, zoals het bespreken en vaststellen van jaarverslagen. In deze vergadering 
heeft Fred bij zijn opening gesproken over Amos 5, wat gaat over gerechtigheid. Laten wij dit 
in ons handelen als partij bij alle zaken voorop stellen. 
 
De tweede vergadering is gehouden op 7 oktober. In deze vergadering hebben wij Chris 
Schaapman te gast gehad die toen nog directeur was bij woningbouw vereniging Elan. Het 
was voor hem de eerste keer dat hij bij een ledenvergadering van een politieke partij 
uitgenodigd was. Hij heeft ons uitgelegd hoe het een en ander binnen de huursector gaat en 
wat de knelpunten zijn. Er zijn door leden vragen aan hem gesteld en we hebben een goed 
gesprek met elkaar gehad. Hij heeft ons daardoor meer inzicht gegeven in de moeilijke en 
ingewikkelde materie als de “sociale” huursector. 
 
Overige activiteiten 
Op 5 juli organiseerde ChristenUnie Noord-Holland een thema-avond in Haarlem over het 
klimaat. Doordat in die week het landelijke klimaatakkoord werd gesloten werd dit onverwachts 
een grote landelijke ChristenUnie avond met medewerking van o.a. Gert-Jan Segers 
(fractievoorzitter Tweede Kamer), Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid) en Reinier v.d. Berg 
(klimaatdeskundige). Er waren ongeveer 250 leden en belangstellenden aanwezig. Vooraf was 
er een maaltijd waar veel actieve leden uit Noord-Holland elkaar hebben ontmoet. 
 
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 te komen 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 dat er ook bij te doen. 
 
Het was weer een druk jaar voor het bestuur en fractie, maar onze inspanningen waren niet 
voor niets en hebben zeker resultaat gehad, dat blijkt o.a. uit artikelen in de krant het Haarlems 
dagblad. Dank aan een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan onze afdeling van de 
ChristenUnie. 
 
Privacy 
Met de komst van de Europese privacy wetgeving zijn er zaken veranderd. Zo moeten de 
aanwezigen op de ledenvergaderingen nu 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. 
 
Bestuursleden gezocht 
Voor mijzelf vind ik het iedere keer een hele opgave om deze functie goed te kunnen 
uitoefenen. Vooral digitale zaken gaan mij niet zo gemakkelijk af. Daarom ben ik van mening 
dat het beter zou zijn als wij een secretaris zouden hebben die dit soort zaken beter kan doen 
en daardoor onze fractievoorzitter minder hoeft in te springen en dan die tijd aan fractie zaken 
kan besteden. Dus het zou fijn zijn als een lid die dit leest, zich zal aanmelden om ons bestuur 
te komen versterken. 
 
Ledenstand (per 31 december) 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal 115 109 111 110 125 141 147 140 144 

Gemeente Haarlem 84 79 83 82 97 114 117 112 116 

Overige gemeenten 31 30 28 28 28 27 30 28 28 
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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. We 
streven naar vergroting van het aantal relaties die we via onze verschillende 
informatiekanalen bereiken. 
 
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. 
 

Nieuwsberichten op de site Aantal 

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. Links naar nieuwsberichten op de 
site worden op deze pagina geplaatst zodat iedereen die de pagina heeft toegevoegd aan 
zijn “vind ik leuk” op de hoogte is als er nieuws verschijnt op de site. Ook plaatsen we zo nu 
en dan foto’s gemaakt tijdens acties. De Facebook pagina wordt beheerd door de fractie. 
Fractievoorzitter Frank Visser is ook actief op twitter. 
 
Relatiebeheersysteem 
Het relatiebeheer systeem is geïntegreerd in het beheersysteem van de website en wordt 
geleverd door het partijbureau. De ledenlijst en de lijst met nieuwsbriefontvangers staan in 
hetzelfde systeem. Zo kunnen we zien wie de nieuwsbrief ontvangt, maar nog geen lid is.   
Ons doel is om het aantal nieuwsbriefontvangers te laten groeien in de hoop dat een deel 
van deze sympathisanten uiteindelijk ook lid wordt. 
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Relatiestatistieken (per 31 december) 
  

2014GR 2015” 2016’ 2017 2018 GR 2019” 

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

Edities nieuwsbrief 8 8 8 7 8 9 

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

 

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

 
Verkiezingsuitslagen 
Op 20 maart 2019 waren er verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezing en voor de 
Waterschappen. De ChristenUnie groeide sterk. Lang leek het er op dat we een tweede zetel 
zouden halen in Noord-Holland. Uiteindelijk kwamen we net te kort hiervoor. Op 23 mei 2019 
waren er verkiezingen voor het Europees Parlement. Bij deze verkiezingen haalde de 
ChristenUnie samen met de SGP ruim 10.000 meer stemmen dan bij de vorige verkiezingen. 
In Haarlem behaalden we bij de statenverkiezingen ruim 2000 stemmen. Dit is meer dan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 terwijl de opkomst lager was. Dit geeft aan dat er nog 
potentie is om te groeien bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2021. 
 
In de bijlage bij dit jaarverslag staat een overzicht van de uitslagen in alle gemeenten in ons 
werkgebied. 
 
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 2020 ons 
werk wilt steunen: met gebed, financieel of door mee te helpen als vrijwilliger binnen het 
bestuur, fractie of tijdens verkiezingscampagnes. 
 
Haarlem, 20 januari 2020 
 
 
Peter van der Beek 
Secretaris ChristenUnie Haarlem 
 
 
 
Bijlagen: 

- Verkiezingsuitslagen 2019 regio Haarlem 
- Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 
- Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 
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Bijlage 1: Verkiezingsuitslagen 2019 regio Haarlem 
 
Provinciale Staten (20 maart 2019): 
 

Partij Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Blanco 189 0,28% 28 0,23% 26 0,19% 33 0,43% 

Geldig 67402  12085  13981  7521  

Ongeldig 224 0,33% 39 0,32% 31 0,22% 35 0,46% 

Oproep 117251  17507  20530  13366  

Opkomst 67815 57,84% 12152 69,41% 14038 68,38% 7589 56,78% 

VVD 8065 11,97% 3400 28,13% 3583 25,63% 1424 18,93% 

D66 8238 12,22% 1691 13,99% 2024 14,48% 496 6,59% 

GroenLinks 13443 19,94% 1557 12,88% 1840 13,16% 556 7,39% 

PVV 3223 4,78% 296 2,45% 386 2,76% 768 10,21% 

PvdA 8186 12,15% 894 7,4% 1103 7,89% 586 7,79% 

SP 3276 4,86% 256 2,12% 365 2,61% 261 3,47% 

CDA 3181 4,72% 1116 9,23% 1326 9,48% 562 7,47% 

Forum voor Democratie 7531 11,17% 1333 11,03% 1510 10,8% 1811 24,08% 

Code Oranje 1086 1,61% 127 1,05% 162 1,16% 75 1% 

Nida 274 0,41% 7 0,06% 22 0,16% 4 0,05% 

Denk 1331 1,97% 9 0,07% 17 0,12% 28 0,37% 

Partij voor de Dieren 5054 7,5% 677 5,60% 749 5,36% 378 5,03% 

50PLUS/Partij van de Ouderen 1751 2,6% 243 2,01% 385 2,75% 195 2,59% 

Ouderenpartij NH 732 1,09% 87 0,06% 105 0,75% 273 3,63% 

ChristenUnie 2031 3,01% 392 3,24% 404 2,89% 104 1,38% 

 
Hoogheemraadschap Rijnland (20 maart 2019): 
 

Partij Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Blanco 1196 1,78% 86 0,73% 137 0,99% 154 2,08% 

Geldig 65541  11740  13591  7228  

Ongeldig 331 0,49% 32 0,27% 47 0,34% 36 0,49% 

Oproep 129214  18210  21453  14260  

Opkomst 67068 51,9% 11858 65,12% 13775 64,21% 7418 52,02% 

PvdA 15191 23,18% 1377 11,73% 1691 12,44% 865 11,97% 

Partij voor de Dieren 11607 17,71% 1358 11,57% 1557 11,46% 979 13,54% 

VVD 10472 15,98% 3683 31,37% 3956 29,11% 1849 25,58% 

Water Natuurlijk 9868 15,06% 1441 12,27% 2119 15,59% 743 10,28% 

AWP niet politiek wel deskundig 5262 8,03% 1031 8,78% 1254 9,23% 521 7,21% 

CDA 4918 7,5% 1907 16,24% 1768 13,01% 1219 16,86% 

50Plus 4123 6,29% 445 3,79% 682 5,02% 715 9,89% 

ChristenUnie 2493 3,8% 410 3,49% 444 3,27% 151 2,09% 

Trots op Nederland 1607 2,45% 88 0,75% 120 0,88% 186 2,57% 
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Europees Parlement (23 mei 2019): 
 

 Partij Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Blanco 89 0,16% 9 0,08% 15 0,12% 9 0,15% 

Geldig 55447  10609  12108  5795  

Ongeldig 127 0,23% 12 0,11% 24 0,2% 23 0,39% 

Oproep 117912  17646  20654  13430  

Opkomst 55663 47,21% 10630 60,24% 12147 58,81% 5827 43,39% 

PvdA 12915 23,29% 1903 17,94% 2473 20,42% 997 17,2% 

GroenLinks 10360 18,68% 1096 10,33% 1316 10,87% 378 6,52% 

VVD 7231 13,04% 2926 27,58% 3160 26,1% 1297 22,38% 

D66 5575 10,05% 1201 11,32% 1361 11,24% 346 5,97% 

Forum voor Democratie 4395 7,93% 843 7,95% 931 7,69% 1144 19,74% 

Partij voor de Dieren 3646 6,58% 494 4,66% 510 4,21% 294 5,07% 

CDA 2985 5,38% 1005 9,47% 1087 8,98% 374 6,45% 

50Plus 1716 3,09% 235 2,22% 361 2,98% 232 4% 

SP 1602 2,89% 120 1,13% 153 1,26% 158 2,73% 

Volt Nederland 1595 2,88% 414 3,9% 377 3,11% 133 2,3% 

PVV 1310 2,36% 157 1,48% 170 1,4% 336 5,8% 

ChristenUnie-SGP 1010 1,82% 166 1,56% 165 1,36% 68 1,17% 

DENK 785 1,42% 8 0,08% 7 0,07% 16 0,28% 

vandeRegio & Piratenpartij 140 0,25% 10 0,09% 14 0,12% 6 0,1% 

De Groenen 114 0,21% 23 0,22% 15 0,12% 8 0,14% 

JEZUS LEEFT 68 0,12% 8 0,08% 8 0,07% 8 0,14% 
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Bijlage 2: Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 2019 
 
Raadsperiode 2018-2022 
Burgemeester: J. Wienen  
Wethouders: M. Snoek (CDA), F. Roduner (PvdA), J. Botter (D66), R. Berkhout 
(GroenLinks), M. Meijs (GroenLinks). 
 
De Raad heeft 39 zetels waarvan 1 zetel voor de ChristenUnie. 
 
Fractiesamenstelling 
In 2019 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 
- Annemieke Berg-Overbeek, schaduwraadslid en lid commissie samenleving (tot 28 

februari 2019) 
- Els Booms-van der Meer, schaduwraadslid en lid commissie samenleving (vanaf 28 

februari 2019) 
- Pierre van Huit, fractieondersteuner en contactpersoon bestuur 

 
In februari is Annemieke Berg-Overbeek gestopt als schaduwraadslid omdat ze met haar 
gezin is verhuisd naar Fryslân. Op 28 februari 2019 is daarom Els Booms-van der Meer 
toegetreden tot de fractie als schaduwraadslid en lid van de commissie samenleving. 
 
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 2019 
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. 
 
Woningbouw 
Woningbouw was ook in 2019 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 
2019 zijn voor al deze zones ontwikkelvisies opgesteld en deze zijn ook bijna allemaal 
vastgesteld. Hierbij zijn enkele onderdelen mede naar aanleiding van inspraakreacties 
aangepast. Zo ziet de gemeente af van de bouw van een woonflat op het terrein van de 
volkstuinen Nooit Rust op de grens van Haarlem en Heemstede langs de Westelijke 
Randweg. De komende jaren moeten de bouwplannen verder uitgewerkt worden. Dit gaat 
dan niet alleen om nieuwbouwwoningen, maar ook om het ombouw van oude 
kantoorgebouwen. Zo komen er op de kop van de Europaweg naast hotel Haarlem Zuid in 
de kantoorpanden honderden kleine appartementen voor jonge starters.  
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In 2019 zijn er ook strengere regels gekomen voor het splitsen van woningen. Aanleiding 
was overlast in enkele wijken ten noorden van station Haarlem waar veel woningen legaal en 
illegaal werden omgezet in appartementen. 
 
Mobiliteit 
Bij de bespreking van de woningbouwplannen staat 1 thema steeds centraal: mobiliteit. 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 
komende jaar zullen nog veel debatten volgen over de mobiliteit in Haarlem. De gemeente 
hanteert de volgende prioritering voor het beleid, bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting 
van de openbare ruimte. Fiets, wandelen, OV en (deel)auto’s. 
 
Energietransitie 
In 2019 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 wordt gewerkt aan een Warmtevisie en een 
Regionale Energie Strategie. In 2020 moeten al deze plannen worden afgerond. Dan moet 
duidelijk worden welke wijken straks worden aangesloten op een warmtenet en welke wijken 
op een andere manier worden verduurzaamd. 
 
University College 
In 2019 moest duidelijk worden of er daadwerkelijk een University College in de Koepel 
komt. Uiteindelijk bleek stichting Panopticon tijdig de onderwijsplannen uitgewerkt te hebben 
en de financiering te hebben geregeld. In 2020 wordt daarom het bestemmingsplan 
gewijzigd en zullen de verbouwwerkzaamheden starten. Elan wonen zal rond de Koepel 
studentenhuisvesting realiseren. 
 
Initiatiefvoorstel Haarlem City Bus 
Het gebied tussen Grote Markt, Nassaulaan, Kruisstraat en Nieuwe Gracht is vanaf 1 juli 
2019 autoluw. Om de bereikbaarheid van de binnenstad voor ouderen, mensen met een 
lichamelijke beperking en toeristen te verbeteren heeft de ChristenUnie eind 2018 de 
initiatiefnota Haarlem City Bus ingediend, samen met SP, OPHaarlem en Trots Haarlem. Het 
idee is om een elektrische minibus of Tuktuks door de binnenstad te laten rijden over wegen 
waar nu ook fietsverkeer is toegestaan. Dit zou voor chauffeurs eventueel ook een 
voorziening kunnen zijn voor dagbesteding en/of re-integratie. Een meerderheid van de 
gemeenteraad heeft dit initiatief helaas verworpen. Wel zijn in 2019 de regels voor alternatief 
vervoer waaronder Tuktuks verduidelijkt. De gemeente kan voor maximaal 4 Tuktuks een 
vergunning geven maar deze voertuigen mogen niet het autoluwe gebied in. De 
ChristenUnie vind dit een gemiste kans. Het is moeilijk uit te leggen dat diesel taxi’s en 
WMO-busjes wel vrijwel onbeperkt de autoluwe binnenstad in mogen maar maximaal 4 
kleine duurzame elektrische Tuktuks niet. Voor een beperkt aantal fietstaxi’s is er wel een 
vergunning mogelijk om het autoluwe gebied te betreden. 
 
Initiatiefvoorstel zondagsopenstelling 
Een raadsmeerderheid heeft besloten dat de openstelling van winkels op zondag wordt 
verruimd van 12-18 naar 10-20 uur. De ChristenUnie heeft samen met SP, CDA en Trots 
Haarlem een initiatiefvoorstel ingediend om winkels eerder te sluiten op Goede Vrijdag, 
Kerstavond en Dodenherdenking. Ook zouden winkels volgens dit voorstel voortaan niet 
meer geopend kunnen zijn op Nieuwjaarsdag. Uiteindelijk is het voorstel voor nieuwjaarsdag 
niet overgenomen maar wel het voorstel voor Goede Vrijdag, Kerstavond en 
Dodenherdenking. 
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Initiatiefvoorstel ongedocumenteerden 
De ChristenUnie heeft samen met GroenLinks 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. Begin 2020 wordt de reactie van het college 
verwacht. 
 
Alternatieve begroting 2020-2024 
Als gevolg van landelijke ontwikkelingen (minder geld voor gemeenten als gevolg van lagere 
uitgaven van het Rijk en als gevolg van hoge WOZ-waarden in Haarlem en te lage 
vergoeding voor jeugdzorg) moet de gemeente Haarlem structureel 10 miljoen euro per jaar 
bezuinigen. Het college is hiervoor met een bezuinigingspakket gekomen. De ChristenUnie 
heeft bij de begrotingsbehandeling als enige fractie een alternatief pakket gepresenteerd. In 
dit pakket stellen wij onder andere voor de bezuinigingen op onderhoud van de openbare 
ruimte terug te draaien. Een aantal voorstellen van de ChristenUnie zijn overgenomen door 
de gemeenteraad. Zo gaat dankzij amendementen van de ChristenUnie de bezuinigingen op 
de verhuiskostenvergoeding voor mensen met een lichamelijke beperking niet door en wordt 
er niet bezuinigd op het budget voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Uiteindelijk 
dienden de coalitiepartijen een amendement in om een aantal bezuinigingsvoorstellen te 
schrappen waarbij gebruik gemaakt werd van een financieel dekkingsvoorstel van de 
ChristenUnie. Onderdeel van het amendement was het terugdraaien van de bezuiniging op 
de subsidie voor breedtesport, ook een voorstel uit de alternatieve begroting van de 
ChristenUnie. Daarnaast werd via dit amendement besloten om ook de eigen bijdrage voor 
dakloze gezinnen niet te verhogen.  
 
Uiteindelijk heeft de ChristenUnie als enige oppositiepartij voor de begroting gestemd. Dat 
wil niet zeggen dat we alle bezuinigingsvoorstellen steunen, maar het totale pakket is wel 
evenwichtig en noodzakelijk om de financiën van de gemeente gezond te houden. Wel heeft 
de ChristenUnie aangegeven tegen de bezuinigingen op onderhoud te zijn en ook tegen de 
keuze om te stoppen met extra aflossen van de schuld van Haarlem. 
 
Overig resultaten fractie 
 
Bestuur: 

- De regelgeving rond prostitutie in de APV is op voorstel van het college 
aangescherpt. Er zijn meerdere raadsvergaderingen aan besteed omdat er geen 
meerderheid was voor het voorstel om de minimumleeftijd voor prostituees te 
verhogen van 18 naar 21 jaar. Uiteindelijk is hier toch een meerderheid voor 
gekomen doordat een fractie van mening is veranderd en meerdere raadsleden die 
tegen deze verhoging waren afwezigheid waren door ziekte. Hiermee is een debat 
dat meerdere jaren heeft geduurd in de gemeenteraad afgerond. 

- De ChristenUnie heeft tijdens het debat over de APV meerdere voorstellen ingediend 
om de regels rond prostitutie verder aan te scherpen. Het voorstel om te zorgen dat 
sekswerkers niet wonen op hun werklocatie (en zo nog afhankelijker worden), het 
voorstel om klanten te verbieden seksuele handelingen te verrichten met een 
sekswerker bij een vermoeden dat geen sprake is van een vergunning voor een 
prostitutiebedrijf en het voorstel om geen uitzonderingen toe te staan op het verbod 
van de aanwezigheid van minderjarigen in een seksinrichting zijn alle drie 
aangenomen. 

- Inzet mystery guest bij controle massagesalons op illegale prostitutie en 
mensenhandel 

- Een motie is aangenomen om een vuurwerkverbod in Haarlem te onderzoeken. Op 
voorstel van de ChristenUnie werd daarbij wel expliciet opgenomen dat de komende 

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1281320/48317/alternatieve-begroting-christenunie-duurzaam-doorgaan.html
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maanden hierover eerst participatie met de stad plaatsvindt. De motie van PvdA 
GroenLinks ChristenUnie en Actiepartij haalde een meerderheid doordat enkele 
individuele D66 en VVD raadsleden deze motie ook steunden. 

- Wij hebben het voorstel om verkoop van lachgas en gebruik ervan in de openbare 
ruimte in Haarlem te verbieden gesteund 

 
Samenleving: 

- Na jarenlang aandringen van onze fractie is er in het beleid extra aandacht gekomen 
voor ex-gedetineerden.  

- Een beter systeem voor verdeling van subsidies voor de sociale basis 
(wijkvoorzieningen zoals buurthuizen en activiteiten). Een ruime raadsmeerderheid 
heeft besloten dat subsidies op een andere manier moeten worden verdeeld zodat 
kleine organisaties meer kansen maken. Om te zorgen dat nieuwe initiatieven niet in 
de knel komen is er een overbruggingssubsidie voor deze initiatieven gekomen.  

- De gemeenteraad heeft meerdere moties aangenomen over de verbetering van de 
inburgering van statushouders in Haarlem. Drie moties zijn ingediend op initiatief van 
D66 en één op initiatief van GroenLinks. Alle vier de moties zijn mede ingediend door 
de ChristenUnie. 

 
Beheer: 

- Het college moet van de gemeenteraad op voorstel van de ChristenUnie met een 
visie komen over de realisatie van fietsstraten in Haarlem 

- Haarlem moet gaan meedoen aan de internationale autoloze zondag op 20 
september 2020. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het college gevraagd 
dit te onderzoeken. In de motie, ingediend door CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie 
en Actiepartij, is nadrukkelijk sprake van een vrijwillige autovrije zondag.  

- Haarlem moet stevig gaan lobbyen voor een lightrailverbinding langs de A9 van 
Haarlem naar Amsterdam of Amstelveen. Dit staat in een motie van de ChristenUnie, 
mede ondersteund door SP, Actiepartij en Jouw Haarlem die unaniem door de 
gemeenteraad is aangenomen. Aanleiding voor de motie zijn discussies over de 
toekomstige inrichting van het Stationsplein, de agenda van de Metropool Regio 
Amsterdam en de Zuid Kennemer agenda. In al deze plannen staat een 
systeemsprong van het openbaar vervoer centraal. 

- Eind 2018 vroeg ChristenUnie via een motie om in de stad pakketautomaten te 
plaatsen, bijvoorbeeld bij het station. Zo zouden inwoners op hun eigen tijdstip 
pakketjes kunnen ophalen en daarmee het vele verkeer van pakketdiensten in de 
stad worden beperkt. De motie werd uiteindelijk niet aangenomen omdat het college 
aangaf een proef in voorbereiding te hebben voor een aantal pakketautomaten in de 
binnenstad. Eind 2019 werd bekend dat er een proef komt waarin de gemeente gaat 
meten of de emissie van de postpakketbezorging inderdaad afneemt en het 
verkeersbewegingen ook. Hogeschool InHolland zal dit onderzoeken. De proef zal 
samen met PostNL worden uitgevoerd en zal twee jaar duren. Inmiddels wordt niet 
meer gedacht aan locaties in het centrum maar aan vijf locaties ten noorden van het 
station en een locatie op het station zelf. Dit laatste is op verzoek van de gemeente 
n.a.v. de motie van de ChristenUnie. 

- Bewoners uit het centrum kunnen voortaan goedkoop een abonnement krijgen voor 
de garage Cronjé en de Dreefgarage. Dit voorstel van de ChristenUnie is 
overgenomen door het college. 

- De plannen voor de herinrichting van de kruispunten Amerikaweg-Schipholweg en 
Amerikaweg-Boerhaavelaan moeten worden verbeterd als gevolg van een 
aangenomen motie van de ChristenUnie zodat deze fietsvriendelijker worden. 

- Snel invoeren van eerste 24 uur gratis stallen in het fietscarre onder het station 
- Toepassen kurk infill op kunstgrasvelden of hybride gras (combinatie van kunstgras 

en natuurlijk gras) in plaats van kunstgras met rubber infill materiaal.. Uiteindelijk 
heeft college besloten op nieuwe kunstrgrasvelden te gaan werken met kruk infill. 
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- Samen met andere fracties hebben we gepleit voor de komst van een stadsecoloog. 
Na een lange zoektocht is hiervoor een ambtenaar aangesteld. 

- Als een afvalcontainer is geleegd moet je die dezelfde dag van de straat halen. Tot 
eind 2019 kon je een boete krijgen als je rolcontainer nog buiten stond na 20 uur ’s 
avonds. De ChristenUnie heeft voorgesteld dit tijdstip te verschuiven naar 23 uur. Dit 
voorstel is aangenomen door de gemeenteraad. 

- Rood asfalt moet de norm zijn voor fietspaden. De afgelopen jaren heeft de 
gemeenteraad zich al herhaaldelijk hierover uit gesproken. Rood asfalt is comfortabel 
en het maakt fietsroutes herkenbaar. Toch komt het college regelmatig met 
voorstellen hiervan af te wijken. Vanwege het uiterlijk aanzien van de straat wordt dan 
bijvoorbeeld de voorkeur gegeven aan klinkers. Het beleid om te kiezen voor rood 
asfalt is dankzij een motie van de ChristenUnie verduidelijkt. In de eerste motie 
vragen wij het college om in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voor 
de Leidsevaart en de Zijweg uit te gaan van rood asfalt. Er zijn momenteel geen 
plannen voor herinrichting van deze wegen maar in het HIOR werd er wel op vooruit 
gelopen door uit te gaan van klinkers. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad 
was het met de ChristenUnie eens dat uitgangspunt rood asfalt moet zijn. Immers: de 
fietspaden op de Zijlweg zijn momenteel al uitgevoerd met rood asfalt en ze liggen 
ook niet in het historische centrum. Op de Leidsevaart was het argument dat klinkers 
wenselijk zijn om de “eenheid te behouden” tussen de fietspaden aan de kant van de 
huizen en het water. Aan beide zijden van de weg liggen inderdaad momenteel 
klinkers maar van een eenheid is geen sprake want het zijn klinkers van een totaal 
verschillende kleur. Mocht sprake zijn van herinrichting van de Leidsevaart dan moet 
dus opnieuw worden gekeken maar er is geen reden om daarop vooruitlopend nu af 
te wijken van de principe keuze voor rood asfalt. 

 
Ontwikkeling: 

- Aan de Aart van der Leeuwstraat in Delftwijk worden 224 verouderde huurwoningen 
van Pre Wonen vervangen door circa 280 sociale huurwoningen. Dit zijn 56 woningen 
meer dan in het oorspronkelijke plan dat in 2018 werd besproken in de 
gemeenteraad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een voorstel van de 
ChristenUnie. 

- De Haarlemse gemeenteraad heeft een amendement aangenomen om duidelijk te 
maken dat Haarlem niet wil inzetten op biomassa bij de energietransitie. Dit 
amendement is door een groot aantal partijen gezamenlijk ingediend. 

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

- Minder geld voor 775 jaar Haarlem, besteed dit geld liever aan het toegankelijker 
maken van de stad 

 
Samenleving: 

- Om de wachtlijsten voor de WMO verder te beperken hebben wij gevraagd te kijken 
naar herindicaties. Nu verlopen indicaties soms terwijl er nog geen nieuwe indicatie 
is. Dit geeft onzekerheid en financiële risico’s voor zorgverleners. De ChristenUnie wil 
dat indicaties geldig blijven zolang de herindicatie nog niet is afgerond. 

- Voorkomen van te grote klassen bij de fusie van Daaf Geluk, Paulus Mavo en 
Sterrencollege. 

- Terugkeer van het mantelzorgcompliment 
 
Beheer: 

- De gemeenteraad heeft unaniem de voorkeur uitgesproken om bij de vernieuwing 
van de openbare ruimte in Meerwijk te kiezen voor de variant waarbij de hele wijk 
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wordt aangepakt en gelijk ook klimaatadaptatie maatregelen en invoering van 30 
km/uur wordt gerealiseerd, in plaats van een meer sobere variant. Het college gaat 
dit nu verder uitwerken. 

- Aanpak slecht onderhouden wegen in Haarlem zoals het fietspad langs de 
Rijksstraatweg, de Generaal Spoorlaan en het zuidelijke deel van de Marnixstraat 

- Inrichting van Willem Klooslaan als fietsstraat met rood asfalt. Helaas is dit door een 
meerderheid van de raad verworpen. 

- Tijdens het debat over het voorlopig ontwerp voor het Houtplein heeft de 
ChristenUnie gepleit voor een aanpassing van het ontwerp van de Tempeliersstraat. 
Hier moeten geen fietssuggestie stroken komen maar volwaardige fietsstroken. Een 
meerderheid van de gemeenteraad deelt deze mening. Het college gaat nu werken 
aan een definitief ontwerp. 

- Aanpak rattenoverlast naar aanleiding van herhaalde klachten in onder andere het 
Vondelkwartier. 

- Sluiten van milieuplein op zondag 
- Extra fietsenstallingen station Haarlem 
- Nieuwe entree station Bloemendaal aan Haarlemse zijde en nieuwe parkeergarage 

bij IJsbaan benutten als P&R. 
- Extra en bredere busperrons op het nog te vernieuwen stationsplein met ruimte om te 

schuilen voor de regen.  
- Vergroening Spaarndamseweg en beter OV via deze route gezien de vele 

woningbouwprojecten. 
- Onderzoek nieuwe buslijnen richting Amsterdam Zuid vanuit Haarlem 

Noord/Waarderpolder en Schalkwijk en opening van station Haarlem Westergracht 
- Verbod grote vrachtwagens in binnenstad in combinatie met duurzame 

stadsdistributie. Dit voorstel haalde het niet. Een raadsmeerderheid wil eerst 
afwachten hoe het straks gaat bij de nieuwe regels voor duurzame bevoorrading. De 
wethouder liet wel een opening voor aanpassingen in de Vijfhoek. De ChristenUnie 
zal blijven pleiten voor het terugdringen van brede zware vrachtwagens. 

- In regelgeving ruimere mogelijkheden voor opladen auto’s vanaf eigen terrein. Motie 
van onze fractie om dit te onderzoeken is aangenomen, uitwerking door college moet 
nog volgen. 

- Duidelijker procedures bomenkap in nieuwe bomenverordening. We hebben samen 
met andere fracties een groot aantal voorstellen gedaan. Het college is deze aan het 
verwerken en komt in 2020 met de nieuwe bomenverordening. 

- Het nieuwe Spaarne Gasthuis krijgt de hoofdentree aan de Europaweg. Hier komt 
een nieuwe bushalte voor R-Net. In de plannen is nu echter ineens ook een 
gevaarlijke auto oversteek ingetekend. Auto’s uit de richting van het centrum keren 
daarbij op de busbaan om bij de hoofdentree te komen. De ChristenUnie heeft aan 
de bel getrokken: houd de entree van het ziekenhuis overzichtelijk. Zo’n 200 meter 
verderop komt straks een rotonde. Hier kunnen auto’s prima keren. Het scheelt ook in 
de kosten als je die afslag niet realiseert. De plannen moeten nog verder worden 
uitgewerkt. Als de oversteek dan nog in de plannen staat zal onze fractie dit proberen 
aangepast te krijgen. 

 
Ontwikkeling 

- Meer geld voor duurzame mobiliteit (OV en fiets) nu parkeernormen zijn verlaagd en 
mogelijk verder worden verlaagd, dit kan door het afromen van geld uit 
grondexploitaties voor elke nieuw te bouwen woning 

- Meer ruimte voor woonwagens gezien de lange wachtlijst voor dit type woningen 
- Meer maatwerk voor standplaatshouders wiens vergunning als gevolg van Europese 

regels wordt omgezet van een vergunning voor onbepaalde tijd naar een vergunning 
voor 10 jaar. Verschillende voorstellen van onze fractie zoals een overgangsregeling 
en de mogelijkheid voor een alternatieve locatie bij verlies van een vergunning zijn 
verworpen door de raad. Ook wilden wij voor standplaatshouders parttime werken 



13 
 

mogelijk maken maar ook hier was geen meerderheid voor. Ook een voorstel om de 
mogelijkheid te behouden dat in de winter op een locatie een oliebollenkraam staat 
en in de zomer een ijskar werd verworpen.  

- Aanpak PFAS problematiek in Haarlem  
 
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 hebben we bij de Tweede Kamerfractie aandacht gevraagd voor de vermogensnorm die 
geldt voor de kwijtschelding van lokale lasten. Deze zou volgens onze fractie verhoogd 
moeten worden omdat de laagste inkomens nu volgens de NIBUD-normen onvoldoende 
kunnen sparen. Als mensen voldoende spaargeld hebben kunnen ze onverwachte uitgaven 
beter opvangen en dit voorkomt schuldenproblematiek. Het kabinet heeft echter besloten 
deze vermogensnorm niet te verhogen omdat het de armoedeval vergroot voor mensen in de 
bijstand die gaan werken. Eind 2018 heeft Tweede Kamerlid hierover samen met het CDA 
een motie ingediend. Het kabinet heeft afgelopen najaar afhoudend gereageerd en wil de 
normen voor kwijtschelding niet verruimen. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie 
heeft hierover een schriftelijk overleg aangevraagd. De vragen die zijn gesteld in dit 
schriftelijke overleg zijn hier terug te vinden. Het is nu weer aan het kabinet om te reageren. 
 
Op het partijcongres van 23 november is een motie behandeld die is ingediend door ons 
raadslid Frank Visser met steun van meerdere leden van onze afdeling en een groot aantal 
ChristenUnie-raadsleden uit het hele land. De motie roept op om in 2020 te komen met een 
nieuw woonakkoord, met afspraken over de bouw van extra sociale huurwoningen en 
verduurzaming van bestaande woningen. Belangrijk onderdeel van dit woonakkoord 2.0 
moet zijn het op zo kort mogelijke termijn afschaffen van de verhuurderheffing. De motie is 
met een zeer grote meerderheid aangenomen door het partijcongres. De Tweede 
Kamerfractie heeft onderstreept ook van de verhuurderheffing af te willen. Hierover wordt 
echter in de coalitie verschillend gedacht. 
 

 
 
 
 

  

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2f9e0fad-f6ec-47c7-8d1e-6ae525a4f3ea&title=Inbreng%20verslag%20van%20een%20schriftelijk%20overleg%20over%20de%20reactie%20op%20de%20motie%20van%20de%20leden%20Van%20der%20Molen%20en%20Van%20der%20Graaf%20over%20vermogensnormen%20voor%20kwijtschelding%20lokale%20heffingen%20op%20elkaar%20afstemmen%20%28Kamerstuk%2032315-13%29.doc
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Bijlage 3: Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 2019 
 
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 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 2019 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 activiteiten van de stichting bestonden tot begin 2019 voornamelijk uit het uitbetalen van 
de vrijwilligersvergoedingen voor de drie schaduwraadsleden van de ChristenUnie. Begin 
2019 bleek dat de gemeente een aantal jaren de regels rond uitbetaling van 
schaduwraadsleden verkeerd heeft geïnterpreteerd. Conclusie is dat schaduwraadsleden 
voortaan niet meer een vrijwilligersvergoeding per maand krijgen vanuit het fractiebudget, 
maar een bruto vergoeding per bijgewoonde vergadering wat wordt uitbetaald door de griffie. 
De reeds in 2019 uitbetaalde bedragen zijn daarom door de schaduwraadsleden teruggestort 
op de rekening van de stichting. Of de gewijzigde regeling gevolgen heeft voor het 
fractiebudget is nog onduidelijk. Voor de details verwijzen van de financiën van de stichting 
wij naar het financieel jaarverslag. 
 
In verband met de wijziging van de vergoeding van de schaduwraadsleden is ook de 
vrijwilligersovereenkomst van de drie schaduwraadsleden aangepast. Van de gelegenheid is 
gebruik gemaakt om deze overeenkomst ook op enkele andere punten te verduidelijken. 
 
 


