
 
 
 

 

ChristenUnie Krimpenerwaard                                                   
 

Notulen  Ledenvergadering  
 
op 26 oktober 2016 bij Kaasboerderij Hoogerwaard, Lageweg 45, Ouderkerk aan den IJssel  
 

Aanwezig: 19 leden 
Afwezig gemeld zijn: Floor Brouwer, Gerdien van der Does de Bye, Frederique Nieuwenhuizen, Petra Lindhout, 
Jacob de Mik en Dhr. Snoek. 
 
1. Opening  

 

Door Anthony Tom, met het zingen van Psalm 100, Juich aarde, juich alom den Heer’ en gebed. Er wordt 
gelezen uit Romeinen 12 vers 9-21. Paulus leert ons hoe we als christenen met elkaar moeten omgaan en 
met de wereld om ons heen. 

 
2. Mededelingen  

 

Anthony vraagt aandacht voor het invullen van de presentielijst en voor de bijdrage in de consumpties. 
 

3. Spreker Dhr. Roel Cazemier en gelegenheid tot stellen van vragen 

    
De burgermeester vertelde over zijn loopbaan. Van zijn eerste gemeente Ruinerwold, met een onderbreking 
bij Omroep Friesland, naar Krimpenerwaard. Er zijn veel veranderingen in de politiek geweest en nog 
gaande. Denk aan WMO en Jeugdzorg onder verantwoording van de gemeente. Verder schaalvergrotingen 
en fusies. Momenteel wordt er gezocht naar oplossingen om de verhouding tussen de overheid en de burger 
te optimaliseren. De burgermeester legde de verbinding tussen de democratische waarden uit het citaat van 
v/d Donk en de gelezen teksten uit Romeinen 12. 
De burgermeester kreeg, als dank, een door Teus samengesteld Krimpenerwaards pakket overhandigd. 

 
4. Notulen van de ledenvergadering op 20 april 2016 
  

Naar aanleiding van notulen van de ledenvergadering van de 20 april 2016 wordt opgemerkt dat de woorden (niet 
aanwezig) weggelaten mogen worden. 
De begroting van 2016 is tijdens de vergadering van 20 april onjuist vastgesteld. € 2000 van de post van € 4000 
zal begroot worden op 2017. 

 
5. Verenigingszaken  

 
Financiën: informatie over de stand van zaken. 

 

Er is een actie gaande om geld in te zamelen voor de verkiezingskas. De vereniging telt 200 leden. Ieder lid wordt 
gevraagd jaarlijks € 10 te doneren.  
 
Informatie over enige activiteiten 

 

Donderdag 19 januari hopen we met een groep van maximaal 20 personen een bezoek te brengen aan de 
Tweede kamer. Na de start om 11.30 is er de mogelijkheid om een gesprek te voeren met een Kamerlid of een 
beleidsmedewerker. Daarna een rondleiding door het gebouw en de mogelijkheid om 30 minuten op de tribune 
een debat of een vergadering mee te maken. Inschrijven kan Magda. Er komt een uitnodiging voor 
leden/belangstellenden per mail. 

 
Er is een nieuwe datum voor het Jongerendebat met CU, CDA en SGP. Kars is bezig met het werven van 
debaters. De avond wordt georganiseerd in Zalencentrum ‘De Waard’ in Bergambacht. Opening door DS. Bouter 
van PKN Bergambacht. Promotie via Facebook en jeugdverenigingen.  

 
6. Stand van zaken door fractievoorzitter 

 



De gemeenteraad is halverwege de raadsperiode. Met de financiën gaat het goed. De begroting wordt komende 
maand besproken. Er is een goede algemene begrotingsopbouw met een fors reservebedrag. Er is op velerlei 
harmonisatie geweest, dingen die moesten gebeuren en veel leeswerk vergden. De fractie wil de komende 
anderhalf jaar werken aan dingen die er extra kunnen gedaan worden. Betreft de economische ontwikkeling 
anticiperen we op de trends om ons heen. Belangrijk is wat de CU in een debat kan inbrengen en wat de burger 
van ons ziet. Op dit moment is eenzaamheid onder ouderen een item, gezien het huidige debat over voltooid 
leven. Wat kunnen we als gemeente voor ouderen betekenen? 
 

 
7. Rondvraag 
 

Op welke manier worden leden/belangstellenden benaderd? Nieuwsbrief voor leden en voor mensen die 
geen lid zijn en zich voor de nieuwsbrief hebben opgegeven. 

 
8. Sluiting van de vergadering     
 

Ter afsluiting zingen we ‘Machtig God’ en gaat Jan Vente voor in dankgebed. 

 
 


