
 

Secretarieel jaarverslag 2021 
Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 4 april 2022 en goedgekeurd door de 
Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2022. 
 
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 2021. Tevens is in dit verslag het 
jaarverslag opgenomen van de gemeenteraadsfractie in Haarlem en van de stichting 
fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem. Deze verslagen zijn onder verantwoording 
gemaakt door de gemeenteraadsfractie. 
 
Werkgebied afdeling 
Het werkgebied van ChristenUnie Haarlem omvat de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, 
Heemstede en Zandvoort. De meeste leden wonen in Haarlem en alleen in deze gemeente 
heeft de partij momenteel een zetel in de gemeenteraad.  
 
Bestuurssamenstelling 2021 
In 2021 bestond het bestuur uit Fred Drenth (voorzitter en penningmeester), Peter van der 
Beek (secretaris), Johan Slik (politiek secretaris) en Pierre van Huit (algemeen bestuurslid). 
 
Activiteiten afdeling 2021 
Ook dit jaar waren er beperkingen door Corona, maar wij hebben zo goed mogelijk met 
elkaar contact gehad om de zaken van de afdeling te bespreken. 
 
Bestuursvergaderingen 
Als bestuur zijn wij meermalen bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken en de 
ledenvergaderingen voor te bereiden. Dit jaar was zowel digitaal als lijflijk. Hier was onze 
fractievoorzitter Frank Visser meestal ook bij aanwezig. Ook is er vanuit het bestuur meestal 
iemand bij de fractievergadering aanwezig. Dit jaar hebben wij ons ook bezig gehouden met 
de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Al met al is er door een klein bestuur ondanks corona toch het noodzakelijke gedaan in 
2021. Heel veel dank ook aan Frank Visser die naast het leiden van de fractie ook nog 
zoveel extra doet zoals de nieuwsbrief maken, website beheren en zorgen dat de 
uitnodigingen voor de ledenvergaderingen digitaal verstuurd worden, maar ook voor de 
geweldige inzet van de andere fractie leden. Wij zoeken met spoed naar nieuwe 
bestuursleden en het liefst wat jongere leden om onze partij goed te laten functioneren en 
meer leden erbij te betrekken. Voor mij zal dit het laatste jaarverslag zijn om dat ik ermee ga 
stoppen en ook de voorzitter/penningmeester heeft aangegeven dit jaar zijn taken te willen 
neerleggen. 
 
Ledenvergaderingen 
Dit jaar hebben wij twee ledenvergaderingen gehad. De eerste vergadering in 2021 vond 
digitaal plaats op 12 april. Er is vooral gesproken over zaken die volgens de statuten 
noodzakelijk zijn, zoals het bespreken en vaststellen van o.a. het financieel en secretarieel 
verslag. In deze vergadering heeft Fred bij zijn opening gesproken over vertrouwen, zoals 
vertrouwen in de afhandeling van de gasschade door de overheid. 

Haarlem 
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In de tweede op 25 oktober kwamen we weer fysiek bijeen, dit keer in het gebouw van de 
Kerk van de Nazarener. Deze vergadering was goed bezocht.  De opening door de voorzitter 
Fred Drenth, ging over Mattheus 7. De balk en de splinter en moeten wij dat niet eerst uit ons 
oog halen, voordat wij gaan oordelen over anderen? Normen en waarden zijn relatief 
geworden. Wij moeten elkaar weer gaan waarderen en in elkaar vertrouwen hebben. Deze 
vergadering stond voor een groot deel in het kader van de verkiezingen, zoals het vaststellen 
van de kandidaten lijst en het verkiezingsprogramma. Dank aan een ieder die zijn bijdrage 
hieraan heeft geleverd en de kandidaten die zich bereid hebben verklaard om op de lijst 
geplaatst te worden. 
 
Overige activiteiten 
Als bestuur zouden wij het fijn vinden als meer mensen bijvoorbeeld wijkraadsvergaderingen 
willen bijwonen. Dit om ons als ChristenUnie meer zichtbaar te maken in de stad, maar ook om 
te weten welke problematiek er in de wijken spelen en dat aan de fractie te kunnen meegeven. 
Zo kan de fractie daar haar voordeel mee doen binnen de gemeenteraad en commissies. Het is 
voor ons als bestuur en kleine fractie onmogelijk om altijd en bij alle wijkraden aanwezig te zijn 
en de huidige verkiezingen heeft laten zien, hoe belangrijk het is om niet alleen maar met 
verkiezingen ons gezicht te laten zien en hopen dat de kiezer dan op ons gaat stemmen.  
 
Voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 21 maart 2021 is een lokaal 
campagneteam gevormd die de ChristenUnie heeft gepromoot en de campagne van onze 
lokale kandidaat Frank Visser heeft ondersteund. Dankzij een giftenactie hebben we enkele 
advertenties in kranten kunnen plaatsen. Ook zijn er enkele bomen gepland in het kader van 
een landelijke actie van de ChristenUnie en zijn we, ook in het kader van een landelijke actie, 
op bezoek geweest bij enkele ondernemers om ze met een toffe perentaart een hart onder de 
riem te steken. Verder hebben we meegedaan aan de landelijke Regio-estafette van de 
ChristenUnie. Vanuit Haarlem hebben we ideeën voor verbetering van de Warmtewet op de 
fiets naar ChristenUnie Amsterdam gebracht. De ideeën zijn opgehaald bij de initiatiefnemers 
van Spaargas in het Ramplaankwartier.  
 
In een serie vlogs met OV-ideeën heeft Frank Visser ook aandacht gevraagd voor de hoge 
kosten voor treinreizigers tussen Overveen en Haarlem. Dit komt omdat treinritten onder de 10 
km altijd even duur zijn. Hierdoor zijn reizigers tussen Zandvoort en Haarlem net zo veel geld 
kwijt als reizigers tussen Overveen en Haarlem. Tenslotte heeft Frank Visser als nummer 11 
van de lijst samen met Pieter Grinwis, de nummer 5, een actieplan “Ruim baan voor de fiets” 
gepresenteerd. 
 
Het was weer een druk jaar voor het bestuur en fractie, maar onze inspanningen waren niet 
voor niets en hebben zeker resultaat gehad. We mogen ook blij zijn met de aandacht in o.a. het 
Haarlems Dagblad. Dank aan een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan onze afdeling van 
de ChristenUnie. 
 
Privacy 
Op grond van de Europese privacy wetgeving moeten de aanwezigen op de 
ledenvergaderingen expliciet hun goedkeuring geven om hun naam in het verslag te mogen 
zetten. De secretaris houdt als privacy coördinator in de gaten dat alles volgens de regels gaat. 
 
Ledenstand (per 31 december) 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totaal 115 109 111 110 125 141 147 140 144 146 151 

Gemeente Haarlem 84 79 83 82 97 114 117 112 116 113 115 

Overige gemeenten 31 30 28 28 28 27 30 28 28 33 36 
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Verkiezingsuitslagen  
Op 17 maart 2021 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Vanuit onze afdeling stond Frank 
Visser op de kandidatenlijst op plaats 11. Hij haalde 545 voorkeursstemmen. Hieronder volgt 
een overzicht van de uitslagen in alle gemeenten in ons werkgebied. In Haarlem kregen we 
met 1427 stemmen minder stemmen dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Toen 
haalden we 1682 stemmen. In Heemstede verloren we enkele tientallen stemmen. In 
Bloemendaal boekten we juist enkele tientallen stemmen winst. In Zandvoort haalden we 11 
stemmen winst. 
 

Partij Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Blanco 138  0,15% 31 0,2% 11 0,06% 14 0,13% 

Geldig 93800   15628  17983  10709  

Ongeldig 332  0,35% 24 0,15% 19 0,11% 33 0,31% 

Oproep 116791   17760  20624  13503  

Opkomst 94270 80,72% 15683 88,31% 18013 87,34% 10756 79,66% 

VVD 16491 17,58% 5054 32,34% 5634 31,33% 3214 30,01% 

D66 21519 22,94% 3765 24,09% 4401 24,47% 1449 13,53% 

GroenLinks 8780 9,36% 677 4,33% 940 5,23% 354 3,31% 

PVV 6865 7,32% 745 4,77% 913 5,08%   

PvdA 6443 6,87% 697 4,46% 866 4,82% 536 5,01% 

SP 5155 5,5% 403 2,58% 578 3,21% 504 4,71% 

CDA 4356 4,64% 1370 8,77% 1422 7,91% 702 6,56% 

Partij voor de Dieren 6136 6,54% 790 5,06% 840 4,67% 528 4,93% 

DENK 2734 2,91% 23 0,15% 57 0,32%   

JA21 1604 1,71% 311 1,99% 386 2,15% 382 3,57% 

Volt 4571 4,87% 783 5,01% 829 4,61% 231 2,16% 

50PLUS 823 0,88% 87 0,56% 132 0,73% 115 1,07% 

Splinter 330 0,35% 36 0,23% 33 0,18% 35 0,33% 

ChristenUnie 1427 1,52% 249 1,59% 241 1,34% 83 0,78% 

Forum voor Democratie 3593 3,83% 422 2,7% 449 2,5% 683 6,38% 

BIJ1 1051 1,12% 50 0,32% 55 0,31% 39 0,36% 

Piratenpartij 286 0,3% 14 0,09% 20 0,11% 26 0,24% 

NIDA 270 0,29% 3 0,02% 12 0,07% 3 0,02% 

Trots op Nederland 248 0,26% 17 0,11% 21 0,12% 15 0,14% 

CODE ORANJE 288 0,31% 27 0,17% 36 0,2% 60 0,56% 

SGP 212 0,23% 29 0,19% 30 0,17% 12 0,11% 

BBB 122 0,13% 21 0,13% 10 0,06% 25 0,23% 

Jong 107 0,11% 13 0,08% 20 0,11% 18 0,17% 

NLBeter 97 0,1% 11 0,07% 13 0,07% 15 0,14% 

Lijst Henk Krol 77 0,08% 8 0,05% 18 0,1% 18 0,17% 

DE FEESTPARTIJ (DFP) 61 0,07% 5 0,03% 4 0,02% 8 0,07% 

LP (Libertaire Partij) 57 0,06% 8 0,05% 10 0,06% 7 0,07% 

Vrij en Sociaal 
Nederland 35 0,04% 6 0,04% 8 0,04% 2 0,02% 

OPRECHT 30 0,03% 4 0,03% 5 0,03% 2 0,02% 

Wij zijn Nederland 17 0,02% 0 0% 0 0% 2 0,02% 

U-Buntu Connected 
Front 15 0,02% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Relatiebeheer en communicatie 
Naast de leden proberen we via diverse kanalen ook andere belangstellenden te bereiken 
om zo potentiële kiezers meer te betrekken bij de partij en bij het werk van de fractie. Dit 
doen we onder meer via onze website, een digitale nieuwsbrief en via sociale media.  
 
Website 
ChristenUnie Haarlem heeft een eigen website binnen het platform dat wordt aangeboden 
door het partijbureau. Van de belangrijkste acties van de ChristenUnie-fractie verschijnt er 
een nieuwsbericht op de site. Dit betreft deels persberichten en deels verslagen van 
resultaten die zijn behaald in de gemeenteraad. Op de website zijn naast het nieuws vanuit 
de fractie de contactgegevens en het verkiezingsprogramma gepubliceerd. Ook worden 
bezoekers aangemoedigd om de ChristenUnie te steunen met een gift of door lid te worden 
en zich aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief. Omdat het merendeel van de 
informatie op de website bij de fractie vandaan komt wordt de site beheerd door de fractie. 
Daarnaast heeft ook een bestuurslid toegang tot het beheersysteem van de site. 
 
In 2021 is gewerkt aan het updaten van de site in voorbereiding op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Zo is er een vernieuwde pagina gekomen met 
resultaten die de fractie heeft behaald in de afgelopen raadsperiode. 
 

Nieuwsberichten op de site Aantal 

2021 42 

2020 70 

2019 55 

2018 74 

2017 61 

2016 102 

2015 94 

2014 87 

2013 9 

2012 7 

2011 6 

2010 26 

 
Nieuwsbrief 
Om leden te informeren over de activiteiten en standpunten van de ChristenUnie verschijnt 
er regelmatig een e-mailnieuwsbrief. De nieuwsbrief gaat ook naar een groep 
belangstellenden. Dit zijn grotendeels sympathisanten van de partij die nog niet de stap 
hebben genomen zich aan te melden als lid, maar die wel ons actief volgen. Andere 
ontvangers van de nieuwsbrief zijn journalisten en enkele mensen die actief zijn voor andere 
partijen. Omdat het merendeel van het nieuws afkomstig is van de fractie wordt de 
nieuwsbrief verzorgd door de fractie. 
 
Sociale media 
ChristenUnie Haarlem heeft een eigen Facebook pagina, Twitter en Instagram account. 
Links naar nieuwsberichten op de site worden op deze sociale media geplaatst. Ook 
plaatsen we op Facebook en Instagram zo nu en dan foto’s gemaakt tijdens acties. De 
genoemde sociale media accounts worden beheerd door de fractie. Fractievoorzitter Frank 
Visser is ook actief op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. 
 
Relatiebeheersysteem 
Het relatiebeheer systeem is geïntegreerd in het beheersysteem van de website en wordt 
geleverd door het partijbureau. De ledenlijst en de lijst met nieuwsbriefontvangers staan in 
hetzelfde systeem. Zo kunnen we zien wie de nieuwsbrief ontvangt, maar nog geen lid is.   
Ons doel is om het aantal nieuwsbriefontvangers te laten groeien in de hoop dat een deel 
van deze sympathisanten uiteindelijk ook lid wordt. 
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Relatiestatistieken (per 31 december) 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Facebook volgers 141 170 183 208 229 239 258 284 

Instagram volgers       147 173 

Twitter volgers       49 56 

Edities nieuwsbrief 8 8 8 7 8 9 8 3 

Relaties nieuwsbrief 147 268 320 326 337 340 335 368 

 

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 2022 ons 
werk wilt steunen: met gebed, financieel of door mee te helpen als vrijwilliger binnen het 
bestuur, fractie of andere activiteiten. 
 
Haarlem, 4 april 2022 
 
Peter van der Beek 
Secretaris ChristenUnie Haarlem 
 
 
 
Bijlagen: 

- Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 2021 
- Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 2021 
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Bijlage 1: Jaarverslag gemeenteraadsfractie ChristenUnie Haarlem 2021 
 
Raadsperiode 2018-2022 
Burgemeester: J. Wienen 
Wethouders: M. Rog (CDA) opgevolgd door E. de Raadt (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 2021 bestond de fractie uit: 

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

 
Het vergaderrooster van de gemeenteraad kent een vierwekelijkse cyclus. In deze periode 
vergadert elke commissie in principe één keer. De vaste vergaderdag is donderdag (17 tot 
23 uur). Per cyclus van vier weken zijn twee donderdagen bestemd voor 
commissievergaderingen. Tijdens die avonden vergaderen telkens twee commissies 
tegelijkertijd. Op de derde donderdag zijn in principe geen vergaderingen, maar wel 
regelmatig informatiebijeenkomsten. De vierde donderdag is de gemeenteraadsvergadering. 
Op vrijwel elke donderdag dat er wordt vergadert is er voorafgaand een vragenhalfuurtje. 
 
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 2021 
Hieronder gaan we eerst in op enkele centrale thema’s in het afgelopen jaar en op enkele 
initiatiefvoorstellen van onze fractie. Daarna noemen we per commissie de belangrijkste 
resultaten en thema’s waarvoor wij aandacht hebben gevraagd. 
 
Corona 
De noodregelingen voor allerlei instellingen in de stad en subsidies hiervoor van het Rijk zijn 
in 2021 verlengd. Per saldo heeft dit de gemeente geld opgeleverd omdat de inkomsten van 
het Rijk ruim voldoende waren om de regelingen te bekostigen en de tegenvallers zoals 
lagere parkeerinkomsten meevielen. De raad vergaderde het grootste deel van het jaar 
fysiek maar wel met inachtneming van 1,5 meter afstand. Hiervoor is de kantine van de 
gemeente in de Zijlpoort tijdelijk omgebouwd tot raadszaal omdat deze ruimte groter is dan 
de officiële raadszaal in het Stadhuis. 
 
De lange termijn effecten van de Corona-crisis zijn nog onzeker. Wat zijn de uiteindelijke 
economische effecten en wat betekent dat voor de stad (bijvoorbeeld voor het aantal 
uitkeringen)? Wat gaat de impact zijn op de jeugdzorg?  
 
Aan het eind van het jaar is wethouder M. Rog van het CDA opgestapt. Dit gebeurde nadat 
een meerderheid van de gemeenteraad een motie van afkeuring had gesteund vanwege zijn 
steun op Twitter voor de opstelling van staatssecretaris Mona Keyzer over de coronopas en 
vervolgens een vraag van hem aan een wijkraad of de wijkraadsvergadering in een 
sportkantine ook zonder coronapas bezocht kon worden. De ChristenUnie heeft deze motie 
van afkeuring niet gesteund. CDA raadslid Eva de Raadt is vervolgens benoemd als zijn 
opvolger. 
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De ChristenUnie heeft in het vragenuurtje aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen 
voor ambtenaren van de gemeente en medewerkers van aan de gemeente verbonden 
partijen zoals culturele instellingen als de coronapas op de werkvloer wordt geïntroduceerd 
(wetsvoorstel). De ChristenUnie wil dat ambtenaren niet hun baan verliezen als ze om wat 
voor reden dan ook niet een coronapas kunnen tonen. 
 
Daklozen 
Dit jaar is opnieuw veel gesproken over de opvang van daklozen. Het extra schip in het 
Spaarne langs de Spaarndamseweg in Haarlem Noord dat tijdelijk beschikbaar was voor 
extra opvangplekken werd vervangen door een nieuwe tijdelijk opvang in een hotel in het 
centrum van de stad. Dit is bekostigd uit extra rijksmiddelen voor de opvang van daklozen.  
 
Ook was er veel debat over de realisatie van een zogenaamde Domus Plus en Skaeve 
Huse. Domus Plus is bedoeld voor daklozen die kampen met verslaving soms in combinatie 
met een verstandelijke beperking en die blijvend niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en 
te functioneren. Skaeve Huse zijn bedoeld voor mensen die wel zelfstandig kunnen wonen 
maar die vaak overmatige overlast veroorzaken. Door deze twee nieuwe vormen van opvang 
te realiseren kan overlast worden beperkt en kan in de reguliere daklozen opvang voor de 
overige categorieën daklozen betere zorg worden verleend. Er is een inventarisatie gemaakt 
van 60 mogelijke locaties in de stad voor deze nieuwe opvangvormen. Hieruit zijn door het 
college 4 locaties geselecteerd om verder te onderzoeken: Vergierdeweg, Nieuweweg, 
Robertus Nurksweg en RWZI Boerhaavelaan. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de 
gemeenteraad op voorstel van het college gekozen voor de locaties Vergierdeweg (Skaeve 
Huse) en Nieuweweg (Domus Plus). Deze plannen worden in 2022 verder uitgewerkt. 
 
Jeugdzorg 
In 2021 is de aanbesteding gestart voor de Jeugdzorg in de regio Haarlem. Hierbij ontstond 
veel discussie over de zelfstandige hulpverleners. Zij zouden in het nieuwe model 
onderaannemer worden van het samenwerkingsverband van organisaties die het totale 
contract zou krijgen. Dankzij een motie van ChristenUnie en Actiepartij is het college eerst 
gevraagd beter te onderbouwen waarom zij kwam met het voorstel om alle Jeugdzorg in één 
perceel aan te besteden waardoor veel kleine zorgverleners onderaannemer zouden moeten 
worden. Uiteindelijk was de Raad niet overtuigd. Op voorstel van ChristenUnie en 
GroenLinks zijn de regionale wethouders opnieuw naar de tekentafel gestuurd. Als resultaat 
is er besloten dat er 2 percelen komen. 1 perceel met de meer complexe jeugdzorgtaken 
waar 1 samenwerkingsverband voor verantwoordelijk wordt, om zo een meer efficiënte zorg 
te bereiken, en 1 perceel voor de kleine zorgpartijen die vaak de minder complexe jeugdzorg 
aanbieden. Vervolgens zijn bij de behandeling van de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-
Kennemerland door de gemeenteraad nog een paar moties en amendementen aangenomen 
die zorgen dat de raad een goede vinger aan de pols kan houden de komende jaren na de 
gunning via monitoring en tussentijdse ontwikkelplannen. Ook is het college gevraagd tijdens 
de aanbesteding onafhankelijke deskundige kritisch te laten meekijken. De aanbesteding is 
nu een volgende fase ingegaan. In 2022 worden de nieuwe contracten gesloten.  
 
Woningbouw 
Woningbouw was ook in 2021 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 
2021 is voor een aantal zones een ontwikkelstrategie opgesteld. Het college heeft daarbij 
besloten te focussen op 3 zones gezien de beperkte ambtelijke capaciteit en gezien het feit 
dat in deze 3 zones de meeste woningen kunnen worden gerealiseerd. In de andere zones 
gaan ontwikkelingen ook door maar meer per deelgebied als er een concreet bouwplan ligt. 
Wel werd bekend dat verschillende particuliere initiatieven voor kleinschalige woningbouw 
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langdurig stil liggen door gebrek aan ambtelijke capaciteit. Hierover gaat de raad begin 2022 
spreken met het college. 
 
Voor de drie zones waar Haarlem op focus: Haarlem Zuidwest, Oostpoort en Schalkwijk 
Midden zijn rijkssubsidies aangevraagd. Het Rijk heeft circa 7 miljoen euro subsidie gegeven 
voor de ontwikkelzone Schalkwijk midden en 8,2 miljoen voor de ontwikkelzone Haarlem 
Zuidwest. Voor Oostpoort is na een eerdere afwijzing een nieuwe aanvraag gedaan. Deze 
rijkssubsidies zijn nodig omdat binnenstedelijk bouwen verhoudingsgewijs duur is en er bij 
veel bouwplannen nog een onrendabel deel is vanwege de noodzakelijke kosten aan onder 
meer infrastructuuraanpassingen. Nu de subsidies zijn verstrekt worden de plannen versneld 
uitgewerkt want één van de voorwaarden voor de subsidies is de snelle start van de bouw. 
 
De ChristenUnie heeft gepleit om ook woningbouw in de Waarderpolder mogelijk te maken, 
maar hiervoor is op dit moment nog onvoldoende steun in de gemeenteraad, met 
uitzondering van een stuk grond naast de IKEA (Haarlem Oostpoort). 
 
Mobiliteit 
In 2021 is de nieuwe mobiliteitsvisie vastgesteld en ook de nieuwe Omgevingsvisie. In beide 
visies ligt de nadruk op verduurzaming van de mobiliteit. Er komt meer aandacht voor de 
voetganger en de fietser en daarna het OV. Voor de auto betekent het dat de plannen voor 
de Kennemertunnel worden geschrapt. Dit project bleek te duur voor Haarlem terwijl er bij 
het Rijk geen zicht was op geld hiervoor. Bovendien was het project controversieel in 
verband met de inpassing rond de Haarlemmerhout. Wel blijft Haarlem inzetten op de komst 
van de Velserboog om zo het autoverkeer meer rond de stad te leiden.  
 
Op voorstel van de ChristenUnie is in de mobiliteitsvisie verduidelijkt dat ook na realisatie 
van de fietsring rond de binnenstad ook de routes dwars door de stad zoals de Kleine 
Houtstraat en de Gierstraat beschikbaar blijven voor fietsers. In de nota stond namelijk dat 
dit voetgangersgebied zou worden met “fietsen te gast”. In de nieuwe tekst zijn voetgangers 
en fietsers gelijkwaardig. Ook werd op voorstel van de ChristenUnie de ambitie voor nieuwe 
buslijnen in de stad aangescherpt. Met name in Haarlem Oost moeten er nieuwe busroutes 
komen die tegelijkertijd de binnenstad ontlasten. 
 
Naar aanleiding van de concept omgevingsvisie hebben we een uitgebreide zienswijze 
ingediend. Meerdere voorstellen hieruit zijn overgenomen. De Omgevingsvisie is nu klaar om 
vast te stellen. Behandeling zou in de laatste vergadering van 2021 zijn maar dit is uitgesteld 
tot januari 2022. Dan zullen ook enkele amendementen van de ChristenUnie behandeld 
worden om de Omgevingsvisie met name op het gebied van mobiliteit en groen nog wat 
verder aan te scherpen. 
 
In de visie voor het vernieuwde stationsplein is dankzij een amendement van de 
ChristenUnie benadrukt dat hier ook in de toekomst voldoende ruimte moet blijven voor 
bussen. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet hier graag een tram komen maar dit 
duurt zeker nog 15 jaar als hier al geld voor komt van het Rijk en in de tussentijd moeten 
bussen hier voldoende ruimte hebben. Wel moet de groei van het busverkeer zo veel 
mogelijk buiten het stationsplein plaatsvinden door het realiseren van nieuwe buslijnen, met 
name in Haarlem Oost. Onderhandelingen over de ontwikkeling van het stationsplein en het 
vastgoed daaromheen lopen nog. In 2022 moet meer duidelijk worden. 
 
Ook is in 2021 gesproken over de komst van een nieuw OV-knooppunt “Nieuw Zuid” bij de 
Buitenrustbruggen. Er zijn nog twee varianten over. De ChristenUnie heeft voorkeur 
uitgesproken voor een OV-knooppunt aan de noordzijde van de Schipholweg vlak bij de 
bruggen omdat dit voorkomt dat auto’s en OV elkaar meerdere keren moeten kruisen. Zo 
kan al het verkeer beter doorstromen. Ook is aan de noordkant een beter stedenbouwkundig 
ontwerp mogelijk gezien de bouwplannen op de kop van de Schipholweg aan de noordzijde. 
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De tweede variant die nog over is kent een korte tunnel voor het autoverkeer ter hoogte van 
de kruising met de Europaweg. Nadeel van deze variant is echter dat de Europaweg niet 
meer vanuit alle kanten met de auto te bereiken is en dat het busstation in twee delen wordt 
gesplitst zodat bussen wel kunnen afslaan naar de Europaweg. Ook leveren de hellingbanen 
van de tunnel een nieuwe barriere op in de stad en is deze variant bijna twee keer zo duur. 
In 2022 moet duidelijk worden welke variant het wordt. Ook wordt nog onderhandeld met het 
Rijk voor een financiële bijdrage. Daaraan gekoppeld is een discussie over nieuwe busroutes 
in Haarlem. Zo wordt er gedacht aan een nieuwe route vanuit Haarlem Noord langs de 
Amsterdamse Poort via het nieuwe OV-knooppunt. 
 
Abortuskliniek 
Eind 2020 barstte een discussie in de gemeenteraad los over demonstraties van pro-life 
groepen bij de abortuskliniek Bloemenhovekliniek op de grens met de gemeente Heemstede. 
Alle fracties met uitzondering van de ChristenUnie riepen de burgemeester op een 
bufferzone in te stellen rond dit abortuscentrum nu een dergelijke bufferzone op Heemsteeds 
grondgebied al is ingevoerd. De ChristenUnie vond dit voorstel ongegrond en onzorgvuldig. 
Een burgemeester kan maatregelen nemen als een demonstratie is aangemeld maar dit is 
altijd maatwerk en moet proportioneel zijn. Immers het demonstratierecht is een 
grondwettelijk recht. Discussie hierover is in 2021 doorgegaan. Uiteindelijk is er onder druk 
van de gemeenteraad wel een bufferzone gekomen. 
 
Zonnepanelen 
Er moeten meer mogelijkheden komen om ook in gebieden die vallen onder het beschermd 
stadsgezicht zonnepanelen te plaatsen op daken. Dit staat in een initiatiefnota van 
GroenLinks, D66, CDA, Actiepartij en ChristenUnie die is aangenomen door de Haarlemse 
gemeenteraad. 
 
Rapport daklozenopvang 
Voorkom politisering bij incidenten bij de daklozenopvang. Zet steviger in op goede 
informatievoorziening voor cliënten, zodat zij weten wat de huisregels, afspraken zijn. Zo kan 
juridisering worden voorkomen. Dit zijn enkele aanbevelingen in een rapport dat is opgesteld 
door (schaduw)raadsleden van 5 politieke partijen in de Haarlemse gemeenteraad. Namens 
de ChristenUnie heeft Els Booms-van der Meer hieraan meegewerkt. 
 
Overig resultaten fractie 
 
Bestuur: 

- De leges voor het starten van gastouderopvang gaat omlaag. Deze is nu in Haarlem 
ruim 800 euro terwijl deze in Heemstede slechts 0 euro bedraagt. Het college komt 
na aandringen van ChristenUnie en CDA op korte termijn met een voorstel. 

- Een motie van CDA en ChristenUnie is aangenomen die het college vraagt om in 
samenspraak met lokale veteranen op een passende plek in de gemeente Haarlem 
een Witte Anjer perkje aan te leggen die op Veteranendag 2022 in gebruik wordt 
genomen. 

 
Samenleving: 

- Na jarenlange pogingen om het voor elkaar te krijgen is het nu eindelijk gelukt. Het 
mantelzorgcompliment komt terug in Haarlem! Een meerderheid van de 
gemeenteraad heeft ingestemd om deze waardering voor mantelzorgers eenmalig 
weer in te voeren. De ChristenUnie hoopt dat dit zo’n succes wordt dat het instrument 
weer permanent zal terugkeren. 

- De bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft het aanbod van de afhaalbieb uitgebreid na 
aandringen van de ChristenUnie. Tijdens de coronacrisis konden alleen 
boekpakketten op thema besteld worden terwijl andere bibliotheken ook het bestellen 
van boeken op titel mogelijk maakten. De gemeenteraad van Haarlem heeft unaniem 
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een motie van de ChristenUnie ondersteund die daartoe oproept. Momenteel kunnen 
leden alleen boeken op basis van een genre reserveren. 

- Een meerderheid van de gemeenteraad van Haarlem heeft een streep gezet door het 
voorstel van het college dat daklozen ook een eigen bijdrage moeten betalen als ze 
een nacht geen gebruik maken van de opvang. Dit is het resultaat van twee 
amendementen van PvdA en ChristenUnie. 

- De ChristenUnie heeft samen met de Actiepartij gevraagd om meer aandacht voor de 
continuïteit van zorg, de kwaliteit van medewerkers en de binding van de 
samenwerkingspartners met Haarlem bij de aanbesteding van de sociale basis wat al 
het welzijnswerk, jongerenwerk en de sociaal wijkteams zal omvatten. De motie is 
aangenomen door de gemeenteraad. 

- Op voorstel van de ChristenUnie gaat de studietoeslag voor gehandicapte studenten 
omhoog. Dat geldt alleen voor de eerste maanden van 2022 want tijdens de tweede 
dag van begrotingsbehandeling werd bekend dat er per 1 april 2022 een landelijke 
regeling komt. 

- Toen RegioRijder bekend maakte tijdens het Formule-1 weekend geen WMO-vervoer 
aan te bieden in de hele regio en op de vrijdag ook geen leerlingenvervoer heeft de 
ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld. Mede naar aanleiding van deze vragen is er 
alsnog vervoer aangeboden. 

- Het college moet meer doen om de bekendheid bij Haarlemmers van de 
clientondersteuning, de sociaal wijkteams en het CJG te verhogen. Die scoren nu 
tussen de 22% en 30% en de ambities in de begroting van 2022 waren niet veel 
hoger. De ChristenUnie vindt dat deze ambities omhoog moeten want als mensen 
voorzieningen niet kennen maken ze er geen gebruik van. En juist deze 
voorzieningen werken preventief en zorgen er voor dat mensen geen of minder 
duurdere zorg nodig hebben. De ChristenUnie heeft daarom een amendement 
ingediend dat is aangenomen. De meeste fracties deelden de mening van de 
ChristenUnie dat een hogere bekendheid haalbaar moet zijn. De streefwaarden voor 
de bekendheid worden daarom verhoogd naar >40% in 2022, >45% in 2023 en >50% 
in 2024 en latere jaren.  

 
Beheer: 

- Er komt op voorstel van de ChristenUnie in de gemeente begroting een potje voor 
verkeersveiligheid om zo subsidie van het Rijk van mogelijk 2 miljoen euro voor 
Haarlem binnen te kunnen halen. 

- Een raadsmeerderheid wilde de Haarlemse afvalstoffenheffing aanpassen. Nu zijn er 
twee tarieven: voor éénpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. 
Veel partijen wilden dit vervangen door een systeem waarin er een apart tarief is voor 
1, 2, 3 en 4 of meer personen. De ChristenUnie is het hier niet mee eens omdat 
hiermee de heffing voor gezinnen fors hoger wordt en het ook niet helpt om de 
afvalberg te verminderen. In 2020 is dit voorstel uitgesteld op verzoek van enkele 
partijen. Na veel discussie is op aandringen van de ChristenUnie in 2021 besloten 
ook in 2022 nog niets te wijzigen. Het debat komt waarschijnlijk volgend jaar terug. 
De ChristenUnie wil het liefst een systeem waarbij de afvalstoffenheffing afhankelijk is 
van de hoeveelheid restafval. Dit is eerlijker en stimuleert afvalscheiding. Per saldo 
gaan de belastingen dan ook omlaag omdat Haarlem dan meer kan recyclen en 
minder geld kwijt is aan de verbrandingsbelasting. Hier is echter nog geen 
raadsmeerderheid voor. 

- Na drie jaar debat is door de gemeenteraad de nieuwe bomenverordening 
vastgesteld. Eerdere versies haalden het niet in de raad. Kern van de nieuwe 
bomenverordening is dat bomen veel beter worden beschermd tegen kappen. In de 
nieuwe versie bleken toch nog veel fouten te zitten. Dankzij een reeks vragen van 
ChristenUnie en CDA zijn deze verbeterd voordat de Raad een eindoordeel zou 
geven over het voorstel. In de Raad werd een motie van de ChristenUnie 
aangenomen om de herplantplicht beter te monitoren. Ook werd een amendement 
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aangenomen om de kapvergunning te verplichten bij bomen met een omtrek van de 
stam van 50 cm op 1,30 meter boven het maaiveld in plaats van bij bomen met een 
stam met een diameter van 10 cm op deze hoogte. De omtrek is immers veel 
makkelijk voor inwoners dan de diameter, want omtrek kan je beter terwijl je de 
diameter moet berekenen. Bovendien geeft een omtrek van 50 cm iets meer ruimte. 
Bij een diameter van 10 cm zouden heel veel jonge bomen ook vergunningplichtig 
worden. 

- Bij de herinrichting van Keizerstraat en Barrevoetestraat tot fietsstraat zullen als proef 
op voorstel van de ChristenUnie 7 groenslingers worden gerealiseerd boven de 
straat. 

 
Ontwikkeling: 

- Veel kleine gesubsidieerde organisaties huren ruimtes van de gemeente. Een paar 
jaar geleden is deze huur kostendekkend gemaakt. Hier stond tegenover dat de 
subsidie voor deze organisaties die vaak volledig gerund worden door vrijwilligers ook 
omhoog ging. De afgelopen jaren is de huur echter jaarlijks verhoogd maar de 
subsidie niet. Na vragen van de ChristenUnie wordt deze fout nu hersteld. 

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

- Tijdens het vragenuurtje heeft de ChristenUnie vragen gesteld over het gebrek aan 
toegankelijke stembureaus tijdens de eerste verkiezingsdag. 

- Door Corona is de verkoop van de Egelantier diverse malen uitgesteld. Dit heeft 
gevolgen gehad voor de aanbieders. De gemeente heeft één bieding van een 
ontwikkelaar niet gehonoreerd omdat deze ontwikkelaar nu met een andere 
risicodragende partij zou samenwerken dan oorspronkelijk was voorzien. De 
ChristenUnie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Uiteindelijk is 
het besluit ongewijzigd. 

- Op verzoek van de Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft de gemeenteraad een extra 
vergadering gehouden over de nieuwe coronamaatregelen. Moties die opriepen niet 
te handhaven op de coronapas in de horeca werden alleen gesteund door 
ChristenUnie, Trots Haarlem en de SP. 

 
Samenleving: 

- We hebben schriftelijke vragen gesteld \ over het gebruik van speciale budgetten die 
door het Rijk beschikbaar zijn gesteld om mensen die in financiële problemen dreigen 
te komen door de coronacrisis te helpen. 

- Bij de aanbesteding voor het sociaal domein wil de gemeente kosten besparen door 
efficiënter te werken bijvoorbeeld door meer taken neer te leggen bij het sociaal 
wijkteam. De ChristenUnie ziet verbetermogelijkheden maar waarschuwt voor het 
overbelasten van de sociaal wijkteams. 

- We hebben schriftelijke vragen gesteld over de realisatie van het lokaal 
preventieakkoord in Haarlem. Er is dit jaar een akkoord opgesteld voor Schalkwijk 
maar de ChristenUnie ziet dit ook graag in de andere stadsdelen. 

- In het vragenuurtje heeft de ChristenUnie zorgen uitgesproken over lange wachttijden 
bij Kenter Jeugdzorg. 

 
Beheer: 

- De fietspaden langs Rijksstraatweg, Soendaplein en Schoterweg worden vervangen. 
Al jaren ergeren fietsers zich op deze belangrijke fietsroute in Haarlem aan het 
slechte onderhoud. Het is meer een mountainbike parcours door de vele hobbels 
veroorzaakt door boomwortels. De Gemeenteraad heeft nu 3 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor het vervangen van het asfalt door betonnen platen. Toch 
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had het plan nog beter gekund. Een pleidooi van de ChristenUnie om het drukste 
deel van het fietspad te verbreden kreeg helaas onvoldoende steun in de 
gemeenteraad. 

- Realiseren fietspaden langs de Kleverlaan 
 
Ontwikkeling 

- We hebben ons bij het vaststellen van de nieuwe huisvestingsverordening ingezet 
voor een iets soepeler invulling van de nieuwe opkoopbescherming voor 
particulieren. Helaas was hier geen meerderheid voor. De opkoopbescherming wordt 
over een paar jaar geëvalueerd. 

 
Inzet voor onze regio in provincie en Tweede Kamer 
Onze fractie onderhoud ook contact met de Tweede Kamerfractie en de fractie in de 
Provinciale Staten. Zo is er in 2020 contact geweest met de Tweede Kamerfractie over de 
nog steeds stilstaande windmolens bij Schoteroog. Naar aanleiding daarvan hebben Tweede 
Kamerleden Eppo Bruins en Carla Dik-Faber schriftelijke vragen gesteld aan Minister Van 
Nieuwenhuizen. Hierin pleiten zij voor meer ruimte voor plaatsing van windmolens bij 
Schoteroog in Haarlem en op andere plekken rond Schiphol. Hiervoor is aanpassing nodig 
van het Luchthavenindelingsbesluit. In januari 2021 zijn deze vragen beantwoord. Volgens 
de minister is er hooguit ruimte voor één nieuwe windmoelen van 125 meter ter vervanging 
van de vier bestaande windmolens van 53 meter hoog. We blijven ons inzetten voor de 
komst van meer molens. 
 
Spoorverdubbeling naar Amsterdam, een nieuw station in Haarlem West en een lightrail of 
verbeterde busverbinding langs de A9. Al deze drie Haarlemse OV-projecten zijn 
opgenomen in het door het partijcongres van de ChristenUnie vastgestelde 
verkiezingsprogramma. Ook stemde het congres voor een voorstel van afdelingen uit onze 
regio om het aantal vluchten op Schiphol te begrenzen. 
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Bijlage 2: Jaarverslag stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem 2021 
 
De stichting ontvangt de fractievergoeding van de gemeente Haarlem. In een gemeentelijke 
verordening is vastgelegd wat er vanuit deze middelen mag worden bekostigd. Geld dat is 
uitgekeerd door de gemeente en niet is besteed wordt weer teruggestort naar de gemeente. 
Dit hebben wij ook vastgelegd in de statuten van de stichting. De fractie uitgaven worden 
daarom jaarlijks gecontroleerd door de gemeente. 
 
Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de gemeenteraadsfractie. Als er geen 
gemeenteraadsfractie is dan vormt het bestuur van de afdeling tevens het bestuur van de 
stichting. Als er wel een fractie is heeft het bestuur van de afdeling het recht een bindende 
voordracht te doen voor een bestuurslid.  
 
Het bestuur bestond in 2021 uit: 

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

 
Er waren in 2021 geen bijzondere activiteiten van de stichting. Voor de details van de 
financiën van de stichting verwijzen wij naar het financieel jaarverslag. 
 
 
 


