
 

Secretarieel jaarverslag 2018 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 7 januari 2019 en wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering op 1 april 2019. 
 
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 2018. 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, Zandvoort en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De meeste leden wonen in 
Haarlem en alleen in deze gemeente heeft de partij momenteel een zetel in de 
gemeenteraad. Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
met de gemeente Haarlemmermeer tot de gemeente Haarlemmermeer en valt vanaf dat 
moment niet meer onder het werkgebied van ChristenUnie Haarlem. 
 
Bestuurssamenstelling 2018 
In 2018 bestond het bestuur uit Fred Drenth (voorzitter en penningmeester), Peter van der 
Beek (secretaris), Johan Slik (politiek secretaris en campagneleider), Klaas Jan Knol 
(algemeen bestuurslid) tot 23 april en Pierre van Huit (algemeen bestuurslid) vanaf 12 
november. 
 
Activiteiten afdeling 2018 
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 meestal 
ook bij aanwezig. Ook hebben wij geprobeerd om in iedere geval iemand van ons bij de 
fractievergaderingen aanwezig te laten zijn. Vanuit ons bestuur zijn er ook één of meer leden 
naar  de provinciale vergaderingen en het congres van de ChristenUnie geweest.. 
 
Al met al is er door een klein bestuur veel werk verzet in 2018. 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. 
 
Ledenvergaderingen: 
Dit jaar hebben wij drie ledenvergaderingen gehad. De eerste vergadering vond plaats op 29 
januari 2018. In deze vergadering is vooral gesproken over zaken betreffende de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. O.a. de te voeren campagne en de stemwijzer waar wij als 
afdeling ook punten voor aangeleverd hebben. In deze vergadering hebben wij even 
geoefend over de stellingen en dat leverde een levendige discussie op. Een tegenvaller voor 
onze fractie is de mededeling dat Rosa Barth geen schaduwraadslid meer kan zijn, vanwege 
het aanvaarden van een baan bij de gemeente Haarlem. 

Haarlem 



2 
 

In de tweede vergadering van 23 april 2018 hebben wij afscheid moeten nemen van Klaas-
Jan Knol als algemeen bestuurslid. Met dank voor zijn inbreng voor onze afdeling. Ook zijn 
er over gebruikelijke zaken gesproken die ieder jaar aan de orde komen, zoals de financiën 
van de fractie en fractiestichting. De behandeling van het financiële verslag van de 
vereniging werd verplaatst naar de volgende vergadering, omdat er geen kascontrole had 
kunnen plaatsgevonden. In deze vergadering hebben wij verder een evaluatie gehouden 
over het verloop van de campagne. Wij hebben 145 extra stemmen gekregen, maar zijn toch 
op de laatste plaatst beland. Dit komt door de versnippering van partijen in Haarlem.   
Volgende keer willen wij toch meer actieve leden hebben voor de campagne. Rosa Barth 
geeft aan dat wij ons ook meer moeten gaan richten op de kiezers van niet Nederlandse 
afkomst. Het was wel bar koud op de campagne dag die op de Grote Markt werd gehouden. 
Ook is er gesproken over het parkeerbeleid t.a.v. de kerken en verenigingen. Dit punt heeft 
de volle aandacht van onze fractie. 
 
In de derde en laatste vergadering van 2018 die gehouden is op 12 november hebben wij 
Pierre van Huit als nieuw bestuurslid mogen verwelkomen na zijn benoeming door de 
aanwezige leden. In deze vergadering is het financieel verslag 2017 en de begroting voor 
2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de aanwezige leden en hebben zij hun goedkeuring 
hieraan verleend. Met dank aan Fred. Wij zijn keurig binnen de begroting gebleven. De 
grootste overschrijding was de post verkiezingen omdat hiervoor al uitgaven in 2017 zijn 
gedaan. De kascontrole is gedaan door Mary van Huit. Het overschot gaat naar de 
spaarrekening. Een belangrijk punt in deze vergadering was de nieuwe beginselverklaring 
van onze partij en e.v.t. moties betreffende het kinderpardon en het homohuwelijk die op het 
komende congres behandeld zullen worden. 
 
Als bestuur zouden wij het fijn vinden als meer mensen bijvoorbeeld wijkraadsvergaderingen 
zullen bijwonen. Dit om ons als ChristenUnie meer zichtbaar te maken in de stad, maar ook om 
te weten welke problematiek er in de wijken speelt en dat aan de fractie kunnen meegeven, 
zodat zij daar ook hun voordeel mee kunnen doen binnen de gemeenteraad en commissies. 
 
Het was weer een druk jaar voor het bestuur en fractie, maar onze inspanningen waren niet 
voor niets. Dank aan een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan onze afdeling van de 
ChristenUnie. 
 
Ledenstand 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31-12-2018 

Totaal 115 109 111 110 125 141 147 140 

Gemeente 
Haarlem 

84 79 83 82 97 114 117 112 

Overige 
gemeenten 

31 30 28 28 28 27 30 28 

 
Verkiezingsuitslagen 
Op 21 maart 2018 waren er Gemeenteraadsverkiezingen. In het werkgebied van onze 
afdeling deed de ChristenUnie mee in de gemeente Haarlem. Hieronder volgt een overzicht 
van de uitslagen in alle gemeenten in ons werkgebied 
 
In Haarlem kregen we met 1791 stemmen (2,65%) meer stemmen dan bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 (1646 stemmen, 2,56%) en dan bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2017 (1682 stemmen, 1,75%). Hierbij moet wel aangetekend worden 
dat het opkomstpercentage bij de Gemeenteraadsverkiezingen dit keer met 54,53% hoger 
was dan in 2014 (53,03%), maar lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen (82,72%).  
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Een goede vergelijking is echter niet mogelijk omdat niet alle landelijke partijen meedoen bij 
de gemeenteraadsverkiezingen en er bij de gemeenteraadsverkiezingen ook meerdere 
lokale partijen meedoen. 
 

Partij Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort 

  Aantal % Zetels Aantal % Zetels Aantal % Zetels Aantal % Zetels 

Blanco 315 0,46%  31 0,26%  40 0,29%  40 0,5%  

Geldig 67687   11900   13758   7910   

Ongeldig 285 0,42%  23 0,19%  38 0,27%  48 0,6%  

Oproep 125230   17796   21080   14076   

Opkomst 68287 54,53%  11954 67,17%  13836 65,64%  7998 56,82%  

VVD 8795 12,99% 5 3057 25,69% 5 3137 22,8% 5 1415 17,89% 3 

D66 8390 12,4% 5 1679 14,11% 3 2223 16,16% 3 1087 13,74% 3 

GroenLinks 13474 19,91% 9 1878 15,78% 3 1912 13,9% 3 609 7,7% 1 

PVV          773 9,77% 2 

PvdA 9129 13,49% 6 815 6,85% 1 1037 7,54% 1 538 6,8% 1 

SP 4261 6,3% 2          

CDA 6848 10,12% 4 1592 13,38% 3 1310 9,52% 2 1022 12,92% 2 

Trots Haarlem 4004 5,92% 2          

OPHaarlem 3087 4,56% 2          

Actiepartij 2727 4,03% 1          

Jouw Haarlem 2655 3,92% 1          

Hart voor Haarlem 2526 3,73% 1          

Ouderen Partij 
Zandvoort          1569 19,84% 4 

Gemeentebelangen 
Zandvoort          467 5,9% 1 

Sociaal Zandvoort          342 4,32%  

Amsterdam aan 
Zee          56 0,71%  

QUEER          32 0,4%  

Heemsteeds Burger 
Belang       4139 30,08% 7    

Hart voor 
Bloemendaal    1441 12,11% 2       

Liberaal 
Bloemendaal    723 6,08% 1       

Vrijzinnig 
Democratisch 
Bloemendaal    715 6,01% 1       

ChristenUnie 1791 2,65% 1          

 
Relatiebeheer en communicatie 
Naast de leden proberen we via diverse kanalen ook andere belangstellenden te bereiken 
om zo potentiele kiezers meer te betrekken bij de partij en bij het werk van de fractie. Dit 
doen we onder meer via onze website, een digitale nieuwsbrief en via sociale media. 
 
Website 
ChristenUnie Haarlem heeft een eigen website binnen het platform dat wordt aangeboden 
door het partijbureau. Van de belangrijkste acties van de ChristenUnie-fractie verschijnt er 
een nieuwsbericht op de site. Dit betreft deels persberichten en deels verslagen van 
resultaten die zijn behaald in de gemeenteraad. Op de website zijn naast het nieuws vanuit 
de fractie contactgegevens en het verkiezingsprogramma gepubliceerd.  
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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 

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.  
 
Als een lid opzegt, ontvangt het lid een bevestiging waarin staat dat het lidmaatschap per 
eind van dat jaar beëindigd wordt en dat, als het mailadres bekend is, ze de nieuwsbrief 
blijven ontvangen. Mocht iemand geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kan deze 
zich zelf hiervoor afmelden of via onze afdeling of de landelijke ledenadministratie hierom 
verzoeken. 
 
De toegang tot het relatiebeheersysteem is in verband met de privacy beperkt tot de 
voorzitter, secretaris en de mailingverstuurder (zie paragraaf privacy). 
 
Relatiestatistieken 
We streven naar vergroting van het aantal relaties dat we via onze verschillende 
informatiekanalen bereiken. 
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Relatiestatistieken 2014 2015 2016 2017 31-12-2018 

Facebook “vind ik leuk” 141 170 183 208 229 

Edities nieuwsbrief 8 8 8 7 8 

Relaties nieuwsbrief* 147 268 320 326 337 
 
* Dit betreft alle relaties waarvan een e-mailadres bekend is en actief is. We schonen regelmatig het adresbestand op en 
verwijderen relaties die geen lid zijn en waarvan het e-mailadres niet meer werkt en waarvan we geen nieuwe contactgegevens 
hebben. 

 
 
Privacy 
ChristenUnie Haarlem wil zorgvuldig omgaan met de privacy van leden, sympathisanten en 
andere mensen met wie wij in contact staan. Wij beseffen ons daarbij dat persoonsgegevens 
met betrekking tot politieke- of geloofsovertuiging, ras en seksuele geaardheid zwaar wegen 
voor de privacy van een persoon. 
 
Het bestuur heeft om te voldoen aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ 
(AVG) in 2018 een aantal documenten vastgesteld en een aantal beheersmaatregelen 
genomen. 
 

1. Er is een privacy verklaring vastgesteld. Dit is de privacy verklaring die door het 
landelijk partijbureau voor lokale afdelingen is opgesteld. Deze privacy verklaring is 
gepubliceerd op onze website: https://haarlem.christenunie.nl/privacyverklaring. 
 

2. De taak van privacy coördinator is belegd bij de secretaris. Taken van de privacy 
coördinator van de lokale afdeling zijn:  
 

a. Draagt verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de AVG binnen afdeling;  
b. Is aanspreekpunt voor privacy-gerelateerde zaken (zowel binnen de afdeling 

als voor het partijbureau), bijvoorbeeld in geval van een datalek of wijzigingen 
in de AVG;  

c. Bekijkt kritisch en bepaalt (in overleg met het bestuur) wie er binnen de 
afdeling noodzakelijk toegang moet hebben tot gegevens van de leden en 
andere relaties (waaronder het ChristenUnie CRM/CMS-systeem Insite waarin 
de gegevens van alle relaties zijn opgeslagen);  

d. Bewaakt dat er voldoende bewustwording en kennis van de AVG is binnen de 
afdeling en spreekt bestuursleden aan wanneer nodig (bijv. wanneer een 
ledenlijst zonder wachtwoord gemaild wordt);  
 

3. Er is een verwerkingsregister vastgesteld. In dit register staan alle verwerkingen 
van persoonsgegevens die binnen de afdeling (inclusief de fractie) plaatsvinden. Dit 
verwerkingsregister bestaat uit twee delen.  
 
Deel 1 is het landelijke vastgestelde model voor afdelingen van de ChristenUnie dat 
onze afdeling verplicht moet hanteren. In dit model staat hoe wij omgaan met de 
verwerking van gegevens voor de ledenadministratie, de digitale nieuwsbrief, 
aanmelding voor activiteiten en bij sollicitaties voor bijvoorbeeld bestuursfuncties of 
de kandidatenlijst. Naar aanleiding van enkele vragen van onze afdeling is dit deel 1 
door het landelijk partijbureau in januari 2019 geactualiseerd. Dit betreft de 
verwerking van persoonsgegevens van belangenorganisaties zoals wijkraden, 
(schaduw)raadsleden van andere fracties en leden van het college van B&W. Dit 
stond nog niet goed in de eerste versie van deel 1.  
 
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag staan nog een paar vragen hierover 
uit bij het landelijk bureau. Wij verwachten dat deel 1 van het verwerkingsregister 
naar aanleiding hiervan nog een kleine aanpassing zal krijgen. 

https://haarlem.christenunie.nl/privacyverklaring
https://haarlem.christenunie.nl/privacyverklaring
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Deel 2 is een aanvulling met specifieke verwerkingen die binnen onze afdeling 
plaatsvinden bovenop de verwerkingen in deel 1. Aangezien alle verwerkingen die wij 
doen na de aanpassing van deel 1 worden gedekt staan er geen specifieke 
verwerkingen in onze lokale deel 2. Wel staan hierin de systemen die wij voor deze 
verwerkingen gebruiken. 
 

4. Het door het landelijk partijbureau opgestelde Protocol Omgaan met 
Persoonsgegevens door Lokale en Provinciale afdelingen (versie 28 september 
2018) is door het bestuur overgenomen. 
 
Het protocol fungeert tevens als geheimhoudingsverklaring m.b.t. 
persoonsgegevens en is daarom ondertekent door alle leden van het bestuur en de 
fractie. Zij hebben als bijlage de 10 privacy gedragsregels van de ChristenUnie 
ontvangen. Dit zijn regels hoe organisaties en medewerkers vanuit de AVG om 
moeten gaan met persoonsgegevens. 
 
Ondertekende exemplaren van het protocol worden bewaard door de privacy 
coördinator. De privacy coördinator draagt er ook zorg voor dat nieuwe bestuurs- en 
fractieleden in de toekomst dit document ondertekenen. 
 

5. Wij hebben de toegangsrechten tot persoonsgegevens vastgelegd. Op grond van 
de AVG mogen alleen mensen toegang hebben die dit voor het uitvoeren van hun 
functie of rol nodig hebben. Wij hebben besloten aan te sluiten bij de richtlijnen die 
hiervoor zijn opgesteld door het landelijke partijbureau.  
 
Voor invoering van de AVG hadden alle lokale en provinciale secretarissen én 
webmasters via het Insite inzage in de persoonsgegevens van hun leden en 
nieuwsbriefontvangers (niet-leden). Omdat deze inzage niet voor alle webmasters 
nodig is, maar alleen als de webmaster ook mailings/nieuwsbrieven verstuurt, is dit 
aangepast.  
 
Elke afdeling heeft in de nieuwe situatie maximaal 3 personen met toegang tot 
relatiegegevens in Insite. Bij de afdeling Haarlem zijn dit: 
 
- de secretaris 
De secretaris kan persoonsgegevens van leden en nieuwsbriefontvangers bekijken in 
de module Relaties. Ook heeft de secretaris via de module Mailings de mogelijkheid 
digitale mailings/nieuwsbrieven te versturen aan leden of andere geïnteresseerden 
die zich hiervoor hebben aangemeld. De secretaris heeft ook inzage in de module 
Ledenmutaties. Hierin worden leden getoond waar de landelijke ledenadministratie 
mutaties voor heeft doorgevoerd, zoals aanmelding van een lid, opzegging van een 
lid, wijziging in NAW of contactgegevens. Het is voor de secretaris niet mogelijk 
gegevens te wijzigen of verwijderen. Dat recht is voorbehouden aan de 
ledenadministratie op het Partijbureau. 
 
- de mailingverstuurder 
De mailingverstuurder is een extra persoon naast de secretaris die namens de fractie 
of bestuur toegang heeft tot de module Relaties en via de module Mailings 
nieuwsbrieven en mailings kan versturen. Dit is binnen de afdeling Haarlem de 
fractievoorzitter. De mailingverstuurder heeft geen toegang tot de module 
Ledenmutaties. 
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- de voorzitter 
De voorzitter houdt zich bezig met werving van nieuwe kandidaten voor het bestuur 
of verkiezingen en met het onderhouden van netwerken binnen de ledengroep. De 
voorzitter heeft daarom toegang tot de module Relaties. De voorzitter heeft echter 
geen toegang tot de module Mailings of de module Ledenmutaties. 
 
Webmasters hebben in de nieuwe situatie nog wel rechten op de module Relaties, 
maar zien daar alleen de lijst met medewebmasters van dezelfde website en dus niet 
de overige leden of de nieuwsbriefontvangers. Verder hebben webmasters in andere 
modules in beperkte mate nog te maken met persoonsgegevens, zoals het 
Mailboxcentrum, Formulieren (voor bijv. aanmeldformulieren voor een bijeenkomst) of 
Documenten (voor bijv. foto’s op de website).  
Een privacy coördinator hoeft als lokale toezichthouder in principe niet zelf toegang te 
hebben tot persoonsgegevens. Aangezien de privacy coördinator van ChristenUnie 
Haarlem zelf ook de rol van secretaris vervult heeft deze vanuit die rol wel toegang 
tot persoonsgegevens.   
 

6. We maken alleen nog foto’s van personen tijdens partijactiviteiten en voor onze 
website als dit past binnen de eisen van de AVG. Dit betekent dat er een wettelijke 
grondslag moet zijn. In de praktijk betekent dit dat wij mensen alleen herkenbaar 
fotograferen als hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven. We hanteren 
daarbij de AVG-eisen die gesteld worden aan toestemming: vrijwillig (geen dwang of 
tweederangs behandeling wanneer iemand weigert), specifiek (wat voor soort foto en 
waar gepubliceerd), geïnformeerd (duidelijk aangeven waarvoor men toestemming 
geeft, geen onderdeel van bredere vraag), ondubbelzinnig (het moet voor betrokkene 
duidelijk zijn dat met toestemming geeft), intrekbaar (toestemming is in principe 
intrekbaar maar hier zijn uitzonderingen op voor foto's). Voor bestuursleden, 
fractieleden en andere actieve leden zoals het campagneteam regelen wij vooraf 
toestemming voor soortgelijke foto’s en publicaties voor een bepaalde tijd zodat niet 
voor elke foto afzonderlijk toestemming hoeft te worden gevraagd. 
 

7. We versturen alleen nog maar mailings (nieuwsbrieven en uitnodigingen voor 
activiteiten) naar leden en overige relaties via het systeem Insite en dus niet meer via 
andere mailprogramma’s. Dit zorgt voor betere beheersbaarheid van wat er vanuit de 
ChristenUnie naar leden en andere geïnteresseerden wordt verstuurd, en is daardoor 
een passende maatregel in lijn met de AVG. Ook is zo gegarandeerd dat ontvangers 
niet kunnen zien wie deze mailings nog meer ontvangen en is er zo altijd een afmeld 
link opgenomen in de mailings .Tevens draagt het versturen van mailings uit één 
systeem bij aan de juistheid van de persoonsgegevens. Dat is een eis die de AVG 
stelt. E-mailadressen worden door de ontvangers en de landelijke ledenadministratie 
beheerd. Wij hebben hier dus als lokale afdeling geen werk aan. Ontvangers kunnen 
zichzelf gemakkelijk aan- en afmelden voor lokale nieuwsbrieven via elke website van 
de ChristenUnie. Aanmelding voor een nieuwsbrief via de website door een 
ontvanger wordt geregistreerd door het systeem, dus is als toestemming te gebruiken 
voor de AVG. 
 

8. Bestuur en fractie dragen er zorg voor dat binnen de afdeling ChristenUnie Haarlem 
ook op social media, bij het e-mailen aan meerdere mensen (gebruik BCC) en bij 
het delen van documenten (wachtwoordbeveiliging) zorg wordt gedragen voor de 
privacy. Als er sprake is van een data-lek dan handelen we conform het binnen de 
partij geldende protocol datalekken. 
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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 2019 ons 
werk wilt steunen: met gebed, financieel of door mee te helpen als vrijwilliger binnen het 
bestuur, fractie of tijdens verkiezingscampagnes. 
 
Haarlem, 7 januari 2019 
 
 
Peter van der Beek 
Secretaris ChristenUnie Haarlem 
 
Bijlagen: 

- Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 
- Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem  
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Bijlage 1: Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 2018 
 
Fractiesamenstelling 
In 2018 bestond de fractie tot de raadverkiezingen uit: 

- Frank Visser, raadslid en lid commissie beheer 
- Teus Vreugdenhil, schaduwraadslid en lid commissie bestuur 
- Eelco Fortuijn, schaduwraadslid en lid commissie ontwikkeling 
- Rosa Barth-van den Boom, schaduwraadslid en lid commissie samenleving (tot 1 

maart 2018) 
- Jaco van Buren, schaduwraadslid en lid commissie samenleving 

 
Rosa Barth-van den Boom ging eind 2017 met zwangerschapsverlof en is 1 maart 2018 
gestopt omdat ze een baan bij de gemeente Haarlem heeft aanvaart en dit niet 
gecombineerd mag worden met werk voor de gemeenteraad. 
 
Vanaf de raadsverkiezingen bestond de fractie uit 

- Frank Visser, raadslid en lid commissie beheer 
- Sietske Dreschler, schaduwraadslid en lid commissie bestuur (vanaf 26 april 2018) 
- Johan Slik, schaduwraadslid en lid commissie ontwikkeling (vanaf 12 april 2018) 
- Annemieke Berg-Overbeek, schaduwraadslid en lid commissie samenleving (vanaf 

12 april 2018) 
- Pierre van Huit, fractieondersteuner en contactpersoon bestuur 

 
Na de zomer is Sietske Dreschler gestopt als schaduwraadslid omdat dit niet meer te 
combineren bleek met een nieuwe baan. Op 27 september 2018 is daarom Stefan Linder 
toegetreden tot de fractie als schaduwraadslid en lid van de commissie bestuur. 
 
Vanaf de raadsverkiezingen is het vergaderrooster van de gemeenteraad veranderd. In 
plaats van een driewekelijkse cyclus is er een vierwekelijkse cyclus. In deze periode 
vergadert elke commissie in principe één keer in plaats van twee keer zoals voor de 
verkiezingen het geval was. 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.  
 
De raad in 2018 
Oude en nieuwe coalitie 
De coalitie wordt vanaf 2018 opnieuw gevormd door GroenLinks, PvdA, D66 en CDA. Omdat 
GroenLinks de grootste partij is geworden is er vooral nadruk op verdere vergroening van het 
beleid. De ChristenUnie heeft bij het debat over het coalitie akkoord opgeroepen meer werk 
te maken van een goed onderhoud van de stad. Wethouder Snoek kreeg een lijst met foto's 
die aantonen dat er nog veel onderhoudsachterstanden zijn in de stad. Ook vroeg de fractie 
aandacht voor veiligheid omdat hierover in het coalitieakkoord erg weinig staat. Zo staat er 
niets in het akkoord over prostitutie en mensenhandel. De nieuwe coalitie wil meer 
investeren in voorzieningen nu het aantal inwoners van de gemeente groeit. Hierdoor zal 
echter de schuld ook groeien al neemt deze per inwoner uiteindelijk af. De ChristenUnie ziet 
hier een risico als de rente gaat stijgen. 
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Jaar van de toegankelijkheid 
Het jaar 2018 was op voorstel van de ChristenUnie het jaar van de toegankelijkheid. Helaas 
kwam dit onderwerp niet terug in het nieuwe coalitieakkoord. Maar dat wil niet zeggen dat er 
niets gebeurd. Het college heeft op meerdere beleidsterreinen gewerkt aan het verbeteren 
van de toegankelijkheid. Zo is samen met de wijkraad Leidsebuurt gewerkt aan het weghalen 
van drempels en loopt er een proef met straatverenigingen in enkele winkelstraten in de 
binnenstad om winkels toegankelijker te maken. Ook hebben ambtenaren, 
gemeenteraadsleden en wethouders deelgenomen aan een ervaringsdag om zelf te ervaren 
hoe het is om blind te zijn of in een rolstoel te zitten. Verder is de toegankelijkheid van een 
groot aantal voorzieningen in kaart gebracht. Hieruit bleek onder meer dat geen enkel 
gemeentelijk gebouw 100% toegankelijk is. In 2019 zal de gemeenteraad het jaar van de 
toegankelijkheid evalueren en door het college worden geïnformeerd over vervolgacties.  
 
Woningbouw 
Het aandeel sociale huurwoningen in de woningbouw in de stad zorgde ook in 2018 
herhaaldelijk voor spanningen tussen de collegepartijen D66, PvdA, GroenLinks en CDA. 
Waar PvdA en GroenLinks hechten aan de afspraak om te komen tot 30% sociale 
woningbouw hoefde dit met name niet voor D66. Gezien de oplopende wachtlijsten werd 
woningbouw dan ook het belangrijkste verkiezingsthema.  
 
Tijdens de verkiezingscampagne heeft de ChristenUnie gepleit om ook in de Waarderpolder 
woningbouw mogelijk te maken. Steeds minder bedrijven veroorzaken overlast en hierdoor is 
het mengen van functies makkelijker geworden. Door in de Waarderpolder verouderde 
laagbouw te vervangen door bebouwing met 3 tot 5 lagen kunnen er veel vierkante meters 
bebouwing van hogere kwaliteit worden toegevoegd en zo kan er ruimte ontstaan voor een 
paar duizend woningen en voor nieuwe bedrijven.  
 
GroenLinks won de verkiezingen, D66 verloor en PvdA en CDA bleven stabiel. De 
bestaande coalitie ging door maar de afspraken over woningbouw werden wel aangescherpt. 
Voortaan moet 40% van de nieuwbouw sociale huur zijn en nog eens 40% middeldure huur 
of middeldure koop. De resterende 20% is vrij in te vullen, bijvoorbeeld door koopwoningen. 
Het CDA verzette zich fel tegen het plan voor woningen in de Waarderpolder en heeft in het 
nieuwe coalitieakkoord laten vastleggen dat de komende 10 jaar geen woningbouw 
plaatsvindt in de Waarderpolder met uitzondering van de omgeving van station Haarlem 
Spaarnwoude. Nu de woningnood onverminderd hoog is zal de discussie de komende jaren 
ongetwijfeld terugkomen. 
 
Sinds de verkiezingen zijn al meerdere debatten geweest hoe de nieuwe 40/40/20 norm  
moet worden ingevuld. Zo kwam er een uitzondering voor projecten die al te ver in procedure 
zijn. Projectontwikkelaars die grondposities hebben waarschuwen echter dat op locaties 
waar deze uitzonderingen niet gelden bouwplannen stil zullen komen te liggen omdat 
sociale- en middeldure huurwoningen minder opleveren.  
 
Eind van het jaar ontstond discussie over Schalkstad, het gebied rond winkelcentrum 
Schalkwijk. Hier geldt wel de 40% eis maar deze is volgens de grondeigenaren onhaalbaar. 
Ook wijkraden verzetten zicht tegen dit percentage omdat het aantal sociale huurwoningen in 
Schalkwijk al verhoudingsgewijs hoog is. De ChristenUnie heeft benadrukt dat meer 
maatwerk nodig is. De woningbouw in Haarlem moet worden versneld en de percentages in 
het coalitieakkoord helpen daar niet bij. Het zou juist moeten gaan om het aantal woningen 
dat wordt gebouwd. Liever 15.000 woningen met 30% sociale huur dan 10.000 woningen 
met 40% sociaal. Per saldo  heb je in het eerste geval meer sociale huurwoningen. Ook zou 
moeten worden gekeken naar het aantal m2 per woning om zo te voorkomen dat in de 
sociale huursector alleen maar kleine appartementen worden gebouwd. En stimulering van 
doorstroming vanuit sociale huurwoningen naar (middel)dure huur of koopwoningen. 
 



11 
 

Parkeren 
Ook in 2018 was het parkeerbeleid een centraal thema. In de discussie over woningbouw bij 
het Spaarne Gasthuis sneuvelde een plan voor ondergronds parkeren omdat alleen zo het 
percentage sociale huurwoningen kon worden verhoogd. De ChristenUnie was tegen het 
nieuwe voorstel zonder ondergronds parkeren omdat hierdoor het totaal aantal nieuwe 
woningen netto zo’n 150 zou dalen. Alle auto’s moeten nu immers bovengronds parkeren en 
dat kost veel vierkante meters en dus woningen. 
 
Na klachten van veel ondernemers is de parkeerduurbeperking alsnog aangepast. Nu mag 
maximaal 3 uur worden geparkeerd in gereguleerd gebied waar dit eerst nog 1 uur was. Een 
pleidooi van de ChristenUnie om meer maatwerk toe te passen (overdag is er immers geen 
parkeerprobleem), werd niet door de raad overgenomen. Wel kwam er op voorstel van de 
ChristenUnie een parkeerregeling voor maatschappelijke voorzieningen zoals kerken en 
buurthuizen in de wijken rond het centrum omdat deze niet in aanmerking komen voor de 
bezoekersregeling, maar ook niet voor een bedrijfsparkeervergunning. 
 
University College 
In 2018 werden de plannen voor een University College in de Koepel verder uitgewerkt. Het 
is nu afwachten of stichting Panopticon tijdig met een goede uitwerking komt van de 
onderwijsplannen en aannemelijk kan maken dat binnen afzienbare termijn er een 
accreditatie kan worden gehaald voor wetenschappelijk onderwijs. De grond rondom de 
Koepel is in 2018 doorverkocht aan Elan wonen ten behoeve van de realisatie van 
studentenhuisvesting. In 2019 zullen de belangrijkste besluiten vallen over de toekomst van 
de Koepel. 
 
Zondagsopenstelling 
Eind 2018 heeft een raadsmeerderheid besloten dat winkels voortaan op zondag open 
mogen van 10 tot 20 uur. Dit was 12-18 uur. Een poging van CDA, ChristenUnie en SP om in 
ieder geval nog de ochtend de winkels gesloten te houden haalde het niet omdat GroenLinks 
haar eerdere steun voor dit compromis introk. 
 
Initiatiefvoorstel Haarlem City Bus 
De gemeenteraad heeft besloten de autoluwe binnenstad uit te breiden. Het gebied tussen 
Grote Markt, Nassaulaan, Kruisstraat en Nieuwe Gracht wordt 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 in december 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. Begin 2019 zal het college op dit initiatief reageren. 
 
Resultaten fractie 
De fractie boekte onder meer op de volgende punten succes: 
 
Bestuur: 

- De digitale bereikbaarheid van de gemeente is verbeterd. Er staat weer op de 
website via welk e-mailadres je vragen kunt stellen aan de gemeente en het is 
mogelijk worden om digitaal bezwaarschriften in te dienen. Een motie om WOB 
verzoeken digitaal beschikbaar te maken die mede door de ChristenUnie is ingediend 
is aangenomen. Resultaat hiervan wordt in 2019 verwacht. 

- Bij het bestuursdwangbesluit voor het verwijderen van verkeerd gestalde fietsen op 
het station zal voortaan worden vermeld dat bezwaar maken ook digitaal kan. Ook 
het verkorte besluit dat op de fiets wordt aangebracht wordt aangepast zodat mensen 
weten dat ze bezwaar kunnen maken. Tenslotte zal de informatie op de website 
worden aangepast zodat duidelijker wordt welke beslissingstermijn geldt. 
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- Er is een beleidsbrief verschenen over intensivering van de aanpak van 
mensenhandel. Het beleid wordt aangescherpt in reactie op eerdere vragen hierover 
van de ChristenUnie. 

- Voortaan moeten honden ook buiten de bebouwde kom worden aangelijnd. Loslopen 
mag alleen in losloopgebieden. Dit voorstel van de ChristenUnie is overgenomen 
door de gemeenteraad bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening. 
Ook een bepaling over het aanpakken van woonoverlast is aangescherpt op voorstel 
van onze fractie. 

 
Samenleving: 

- Een spoeddebat over de opgelopen wachtlijsten voor de WMO heeft de ChristenUnie 
gebruikt om opnieuw te pleiten voor de omgekeerde toets. Het idee hiervan is om 
burgers reeds bij de aanvraag waar mogelijk gelijk zorg te verlenen. Vervolgens kan 
op basis van de ervaringen in de praktijk na een aantal weken definitief vast worden 
gesteld hoeveel zorg wordt verleend. Het college heeft toegezegd hier naar te gaan 
kijken. 

- Aan het Leonardo da Vinciplein in Schalkwijk is een Odensehuis voor 
dementerenden en hun mantelzorgers geopend. Dit is een voorziening waar 
activiteiten worden aangeboden zodat mantelzorgers worden ontzorgd en uitwerking 
van een motie van de ChristenUnie. 

- Onderzoek naar verbreding van het aanbod voor gebruikers van de Haarlem Pas. 
 
Beheer: 

- Aanpak gevaarlijke situaties op wegen in Haarlem door droogte 
- Er komt een nieuw onderzoek naar de inrichting van de kermis op de Zaanenlaan. 

Deze moet veiliger en met minder overlast voor de omwonenden. Onderzocht moet 
daarom worden of de kermis rondom het park kan komen in plaats een dubbele rij 
attracties op de Zaanenlaan. 

- Terugkeer verkeersspiegels Jan Gijzenkade 
- Betere omleidingsroute lijn 2 tijdens werkzaamheden (via de Zomervaart) 
- Oude onleesbare straatnaamborden worden vervangen. Er is geld om de borden in 

alle wijken in 10 jaar tijd te vervangen. De ChristenUnie heeft aangedrongen de echt 
onleesbare borden het snelst te vervangen. 

- Meer inzet op het voorkomen van zwerfafval door afvalcontainers tijdig te legen 
- Een motie om de aanvraagprocedure voor de duurzaamheidslening te 

vereenvoudigen is aangenomen. 
- Er komt bij projecten voor wegonderhoud een betere uitleg op de website en op 

locatie over de achtergronden van de werkzaamheden. 
 
Ontwikkeling: 

- Bij een bouwplan in Delftwijk zal waarschijnlijk één laag hoger worden gebouwd dan 
het oorspronkelijke plan. Er moet nog wel een oplossing voor het parkeren worden 
gevonden. Als dit lukt levert dit circa 60 extra sociale huurwoningen. 

- In de ambitiekaart Haarlemse wateren is meer ruimte gekomen voor historische 
schepen. Het maximum van 3 schepen is losgelaten. 

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

- De verkoop van lachgas en verbetering van de voorlichting hierover 
- Wij wilden met een aantal oppositiefracties dat op zondag bezoekersparkeren voor 

alle inwoners van de binnenstad mogelijk zou worden en dus ook voor inwoners die 
niet in aanmerking komen voor een bewonersvergunning. Immers: voor 1 oktober 

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1121045/48317/haarlem-krijgt-odensehuis.html
https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1121045/48317/haarlem-krijgt-odensehuis.html
https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1051193/48317/begroting-2017-investeren-in-plekken-van-hoop.html
https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1051193/48317/begroting-2017-investeren-in-plekken-van-hoop.html
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was parkeren op zondag gratis voor iedereen. Helaas is dit voorstel niet 
overgenomen door de gemeenteraad. 

- We hebben vragen gesteld over de slechte score van Haarlem in verhouding tot 
andere gemeenten bij de WOZ-waardebepaling. Conclusie is dat Haarlem meer 
aandacht gaat besteden aan het systematisch uitvoeren en vastleggen van de 
jaarlijkse controle op met name secundaire kenmerken van de WOZ-waarde. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de staat van onderhoud. Deze controle werd altijd wel 
uitgevoerd, maar deze werd onvoldoende in systemen vastgelegd. 

- Verhoging van de prostitutieleeftijd en aanscherping van de APV om mensenhandel 
beter tegen te kunnen gaan. Een meerderheid van de raad is nog niet overtuigd van 
de noodzaak van verhoging van de prostitutieleeftijd. De burgemeester komt nog met 
een nadere onderbouwing van het voorstel. 

- We moeten voorbereid zijn op stijging van de rente of een economische crisis. 
Daarom hebben we samen met OPHaarlem het college gevraagd in kaart te brengen 
welke plannen dan sneuvelen. De coalitie heeft deze motie die door alle 
oppositiepartijen werd gesteund niet gesteund onder het motto “komt tijd, komt raad”. 

- Aanscherping van de APV om straatintimidatie tegen te gaan 
- We hebben vragen gesteld over het afwijzen van een verzoek om een briefadres voor 

daklozen. Regels moeten hulp aan daklozen niet in de weg staan. Voorkomen moet 
worden dat de bijstand vervalt puur omdat iemand op een ander tijdelijk adres gaat 
logeren terwijl deze persoon hiermee kosten voor daklozenopvang bespaard.  

 
Samenleving: 

- Een technische wijziging van de WMO-verordening is door het college aangegrepen 
om ook het mantelzorgcompliment uit deze verordening te schrappen. De 
ChristenUnie heeft geprobeerd om dit te voorkomen, maar dit is helaas niet gelukt. 
Een amendement van de partij werd verworpen. 

- Wel waren collegepartijen bij behandeling van de Kadernota gevoelig voor het 
argument dat het jaarlijkse feest wat voor mantelzorgers wordt georganiseerd een 
deel van de doelgroep niet bereikt. Er zal komend jaar daarom opnieuw over het 
mantelzorgcompliment worden gesproken. 

- Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren blijkt er 
een groot verschil te zitten in de hoogte van de studietoeslag voor studenten met een 
beperking tussen verschillende gemeenten. Dit verschil kan oplopen tot 300 euro per 
maand. Vorig jaar is de Haarlemse studietoeslag op aandringen van de ChristenUnie 
al fors verhoogd. Nu blijkt dat de Haarlemse toeslag nog steeds te laag is. De 
ChristenUnie heeft het college daarom gevraagd de toeslag verder te verhogen. 

- Korting op zwemlessen voor statushouders om te zorgen dat meer statushouders 
hun zwemdiploma halen 

 
Beheer: 

- Realisatie van een fietsbrug over de Westelijke Randweg bij het Sterrencollege in 
aansluiting op de nieuwe snelfietsroute Santpoort-Haarlem. Het college wilde dit niet 
overnemen maar wel een globale kostenindicatie maken. 

- Betere omleidingsroute lijn 300 tijdens werkzaamheden (zodat er ook een halte in 
Schalkwijk blijft) 

- Aanpak slecht onderhouden wegen in Haarlem 
- Aanpak rattenoverlast Vondelkwartier 
- Uitbreiding P&R terrein Haarlem Spaarnwoude mede n.a.v. afsluiten parkeerterrein 

IKEA buiten openingstijden 
- Niet openen van milieuplein op zondag maar in plaats daarvan doordeweeks vaker 

open, is qua personeelskosten ook goedkoper 
- Meer transparantie over energiebesparing door Haarlemse bedrijven 
- Verdere stappen met duurzaam inkopen zoals verkeersborden van bamboe 
- Beter inzicht in de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte door open data 
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- Meer gemeentelijke bestrating vervangen door groen om zo het goede voorbeeld te 
geven aan inwoners (actie Steenbreek) 

- Plaatsing van pakketautomaten op druk bezochte punten zoals het station om zo het 
aantal bestelbusjes in de stad voor pakketdiensten terug te dringen 

- Snel invoeren van eerste 24 uur gratis stallen in het fietscarre onder het station 
- Onderzoek nieuwe buslijnen richting Amsterdam Zuid vanuit Haarlem 

Noord/Waarderpolder en Schalkwijk 
 
Ontwikkeling 

- Inzet om de vernieuwingsplannen van het Frans Halsmuseum alsnog te realiseren. 
- Behoud voldoende geldautomaten in de wijken 
- Wij hebben gepleit voor een mildere handhaving van woonadresfraude in de 

Waarderpolder. Zeker gezien de lange wachtlijsten kun je mensen niet zomaar hun 
woning uitzetten. Sommige mensen hebben te goeder trouw gehandeld en wij vinden 
dat er juist meer ruimte moet komen voor wonen in de Waarderpolder.  

 
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 vanuit de gemeenteraadsfractie input geleverd voor het 
verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor provinciale staten. Ook hebben we in de 
gemeenteraad initiatief genomen om namens de raad een zienswijze in te dienen op de 
nieuwe omgevingsvisie Noord-Holland 2050. Deze visie moet concreter t.a.v. duurzame 
energie (windmolens Waarderpolder) en bereikbaarheid (investeren in betere OV- en 
fietsverbindingen naar Haarlem). 
 
Ook hebben we samen met andere fracties vragen ingesteld over de gevolgen van het 
kabinetsplan om mensen met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder 
het minimumloon te laten werken. Dit plan om loondispensatie in de plaats te laten komen 
van loonkostensubsidie is uiteindelijk door het kabinet geschrapt. 
 
Ook hebben fractieleden meegedacht bij diverse moties op het partijcongres van 24 
november 2018. Meest opvallende was een motie die pleit voor een uitzetstop van de circa 
400 gewortelde kinderen die nu in Nederland wachten op asiel. Deze motie die door circa 
150 leden is ingediend is met overgrote meerderheid aangenomen door het partijcongres. 
Het blijft een heel lastig dossier omdat met name de VVD heel anders tegen dit onderwerp 
aankijkt. 
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Bijlage 2: Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 2018 
De stichting ontvangt de fractievergoedingen van de gemeente Haarlem. Vanuit dit budget 
worden vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd voor de schaduwraadsleden en kunnen andere 
fractiekosten worden betaald. In een gemeentelijke verordening is vastgelegd wat er vanuit 
deze middelen mag worden bekostigd. Geld dat is uitgekeerd door de gemeente en niet is 
besteed wordt weer teruggestort naar de gemeente. Dit hebben wij ook vastgelegd in de 
statuten van de stichting. De fractie uitgaven worden daarom jaarlijks gecontroleerd door de 
gemeente. 
 
Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de gemeenteraadsfractie. Als er geen 
gemeenteraadsfractie is dan vormt het bestuur van de vereniging tevens het bestuur van de 
stichting. Als er wel een fractie is heeft het bestuur van de kiesvereniging het recht een 
bindende voordracht te doen voor een bestuurslid.  
 
Het bestuur bestond in 2018 uit: 

- Frank Visser (gemeenteraadslid en voorzitter/penningmeester van de stichting) 
- Fred Drenth (benoemd op voordracht van de kiesvereniging en secretaris van de 

stichting) 
- Peter van der Beek (algemeen bestuurslid van de stichting). 

 
De enige activiteiten van de stichting bestonden in 2018 uit het uitbetalen van de 
vrijwilligersvergoedingen voor de drie schaduwraadsleden van de ChristenUnie. Voor de 
details verwijzen wij naar het financieel jaarverslag. 
 


