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C H R I S T E N U N I E  Z U I D – H O L L A N D 
JAARVERSLAG 2011 

 
INLEIDING 
Het verslagjaar 2011 was het jaar van de Provinciale Verkiezingen op 2 maart. Bij de voorgaande 
verkiezingen in 2007 was de fractie van twee naar vier zetels gegaan, maar helaas moesten deze zetels 
weer ingeleverd worden en telt de ChristenUnie fractie nu twee zetels. Samen met de twee SGP zetels 
is een gezamenlijke fractie gevormd onder de naam ChristenUnie en SGP. 
 
 
PROVINCIALE STATEN 
In de personele bezetting van de steunfractie hebben zich daardoor wijzigingen voorgedaan. Chris 
Schaapman en Willy de Zoete zijn de ChristenUnie Statenleden en Chris is fractievoorzitter van de 
gezamenlijke fractie. Roelie Struik heeft het bestuur verlaten en tevens haar fractieadviseurschap 
beëindigd. Het contact tussen de fractie en het bestuur wordt nu onderhouden door Willem Schneider, 
bestuurslid met de functie Politiek Secretaris. Er heeft zich een team van 8 fractieadviseurs gevormd 
die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Statenleden. In het jaar 2011 hebben er geen 
voortgangsgesprekken met de Statenleden en de adviseurs plaatsgevonden. 
 
 
VERGADERINGEN 
In 2010 kwam het Provinciale Unie bestuur zes keer in vergadering bijeen.  
De eerste bestuursvergadering op 11 januari stond vrijwel geheel in het teken van de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2 maart. De tweede vergadering van 8 maart werd gekenmerkt door een 
terugblik op de verkiezingen en het bepalen van het plan van aanpak betreffende de evaluatie van de 
verkiezingen. De voorbereiding van de Provinciale Unie vergadering van april kwam aan de orde en 
de daarbij behorende bespreking van de jaarverslagen van penningmeester en secretaris en het zoeken 
naar nieuwe bestuursleden.  
Op 17 mei vond de bestuursvergadering plaats in bijzijn van vertrekkende bestuursleden en de nieuw 
gekozen bestuursleden. Op deze vergadering stonden we ook stil bij het overlijden van oud bestuurslid 
Jan Buchner. Nu de verkiezingen achter de rug zijn is er weer meer tijd om aandacht te besteden aan 
het contact met de lokale unies, wat overigens een steeds terugkerend agendapunt is. Aan het eind van 
de vergadering werd afscheid van twee bestuursleden genomen. 
Agendapunten in de vergadering van 27 september waren het reilen en zeilen in de Statenfractie, 
beheer van de website, en het werkplan. Om het contact met de lokale unies te onderhouden wordt er 
aan elk bestuurslid een aantal lokale unies toegewezen. De bestuursleden treden regelmatig in contact 
met de besturen van de lokale unies. Dit is overigens een onderdeel van het Provinciaal Werkplan. 
De afronding van het evaluatierapport van de Provinciale Verkiezingen werd op de vergadering van 11 
oktober afgerond. Het toekomstige aftreden van de voorzitter kwam ter sprake en de invulling van de 
najaarsvergadering van de Provinciale Unie in november. De laatste vergadering van het verslagjaar 
2011 vond plaats op 6 december. Er werd verslag gedaan van het gesprek met het landelijk bestuur 
over de samenwerking met de SGP in de Statenfractie. Er was contact geweest met een aantal lokale 
unies van Leiden e.o. en ook hiervan werd verslag gedaan. Het beheer van de website vroeg opnieuw 
onze aandacht en dit punt is met de komst van de nieuwe webmaster Pim van der Most opgelost.  
 
In het verslagjaar 2011 vonden er twee Provinciale Unie vergaderingen plaats. Op de eerste 
Provinciale Unie vergadering van 26 april waren 22 Locale Unies aanwezig, 4 Lokale Unies hadden 
zich afgemeld. Nadat de huishoudelijke zaken, zoals de jaarverslagen van de penningmeester en de 
secretaris en het verslag van de kascommissie waren besproken en goedgekeurd vond de 
bestuursverkiezing plaats. Nieuw in het bestuur werden gekozen de dames Greet van de Bergh 
(Zuidplas), Miranda Grinwis (Ouddorp) en de heer Willem Schneider (Hendrik Ido Ambacht).  
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Afscheid werd genomen van de bestuursleden Roelie Struijk en Klaas van der Tempel. Met name 
Roelie was een bestuurslid van het eerste uur van de ChristenUnie en ook daarvoor was zij al 
bestuurslid van het Gereformeerd Politiek Verbond. Klaas van der Tempel heeft slechts kort in het 
bestuur gezeten maar kon vanwege zijn werkzaamheden in het buitenland het bestuurswerk niet meer 
voortzetten. Beide worden hartelijk bedankt. Ook werd afscheid genomen van Joop Evertse en 
Andries van Dijk, respectievelijk Gedeputeerde en Statenlid en beide ook vanaf het eerste uur van de 
ChristenUnie actief. Tot slot werd afscheid genomen van Jantien Fröling als Statenlid. Zij was helaas 
niet herkozen, maar gaat zich nu inzetten als fractieadviseur. Namens het landelijke bestuur van de 
ChristenUnie ontvingen Roelie en Andries een blijk van waardering namens het Landelijke Bestuur uit 
handen van mevrouw Sandra Korteweg. Joop Evertse had een dergelijke onderscheiding al eens eerder 
ontvangen maar werd wel door de voorzitter nogmaals hartelijk bedankt voor al zijn werkzaamheden. 
 
Op de tweede Provinciale Unie vergadering van 8 november waren 18 Lokale Unies aanwezig en 7 
Lokale Unies hadden zich afgemeld. De begroting 2012 werd, na het beantwoorden van de vragen, 
goedgekeurd. Statenleden Willy de Zoete en Chris Schaapman en fractieadviseur Arjan Witte gaven 
een inleiding op de onderwerpen Zuidplaspolder,-  Woningbouw en krimp van de Bevolking - en 
Bezuinigingen. Na de pauze werd in kleine groepen hierover doorgepraat. Tot slot werd het 
evaluatierapport verkiezingen Provinciale Staten besproken. Geconcludeerd werd dat iedereen zijn 
best heeft gedaan, dat niet alles naar wens is verlopen en dat er ook dingen anders gedaan moeten 
worden bij de volgende verkiezingen. Het is van belang dat de aanbevelingen in het rapport over vier 
jaar ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 
 
 
OVERIGE VERGADERINGEN 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
Evenals in 2010 heeft een afvaardiging van het Provinciaal Unie bestuur een ontmoeting gehad met 
drie bestuursleden van het provinciale bestuur de Staatkundig Gereformeerde Partij. Deze ontmoeting 
vond plaats op 24 november 2011. Gesproken werd over de samenwerking in de Statenfractie en 
geconcludeerd kon worden dat de samenwerking tussen de huidige Statenleden goed is en men is blij 
dat ook voor deze Statenperiode de samenwerking voorgezet kon worden. 
Een afspraak voor een volgende ontmoeting staat genoteerd voor 4 oktober 2012. 
 
Landelijk Bestuur 
Op 7 december was er een gesprek met voorzitter Peter Blokhuis en 2e voorzitter Sandra Korteweg 
van het Landelijk Bestuur. Hierbij waren van het PU bestuur Cor Hameeteman en Ida Molenaar 
aanwezig en Statenlid Chris Schaapman. Het belangrijkste gesprekspunt was ook deze keer de 
samenwerking in de Statenfractie met de SGP. Ondanks de veranderde samenstelling van de fractie als 
gevolg van de verkiezingsuitslag en op een later moment het stemgedrag van het SGP Statenlid bij de 
Eerste Kamer verkiezingen is de samenwerking nog steeds goed te noemen. Uiteraard werd een 
eventueel zelfstandige fractie besproken of een andere vorm van samenwerking met bijvoorbeeld het 
CDA. Voor de volgende verkiezingen moet nog eens goed nagedacht worden over de samenwerking. 
Duidelijk is wel dat de kleine Christelijke partijen elkaar nodig hebben om een sterk geluid te laten 
horen. 
 
 
CONTACTEN MET LOCALE UNIES 
In de begeleiding van lokale unies die door gemeentelijke herindeling een moeten fuseren is niets 
gewijzigd ten opzichte van het verslagjaar 2010. In dit soms moeizame proces wordt, waar nodig, 
begeleiding gegeven door een PU bestuurslid, meestal in samenwerking met Tjitske Kuiper, 
contactpersoon lokale unies van het partijbureau en ook door Sandra Korteweg van het Landelijk 
Bestuur. Sinds oktober 2011 is Daan Weststrate de contactpersoon voor de locale unies. 
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Diverse bestuursleden hebben in het verslagjaar telefonisch contact gehad met besturen van Lokale 
Unies of hebben lokale besturen bezocht. Er is gestart met een enquête, aangereikt door het landelijke 
bureau, om zo een beter inzicht te krijgen in het functioneren van de lokale unies. 
Per 31 december 2011 is de lokale unie Nieuwkoop opgeheven. De leden zijn ondergebracht bij de 
lokale unie Alphen aan den Rijn. 
 
 
SLOTWOORD 
Het past ons opnieuw onze dank aan onze God en Vader uit te spreken die het mogelijk maakte dit 
werk te doen en Zijn zegen te vragen over de voorzetting van dit stukje werk in Zijn koninkrijk. 
 
A. Molenaar - van Rooijen 
Secretaris Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland 
 
April 2012 


