
Notulen van de ledenvergadering van de ChristenUnie Krimpenerwaard op 20 april 2016 in 

Kaasboerderij Hoogerwaard, Ouderkerk a/d IJssel. 

Aanwezig: 24 leden 

Afwezig gemeld zijn: Arjan Halma, Diederik Beuckens en Leen de Kooter. 

 

1. Opening 

door de voorzitter Anthony Tom. Na het welkomstwoord zingen we ‘’Neem mijn leven, laat het 

Heer” en wordt er gelezen uit Genesis 1 vers 24-31. God zegt het was zeer goed, 100% gaaf. De 

mensen die naar zijn beeld geschapen zijn krijgen de schepping mee om voor te zorgen tot eer van 

God. Omdat wij het in Adam verknoeid hebben heeft God zijn Zoon gezonden om nieuw leven te 

geven.  Van uit die achtergrond neemt de ChristenUnie de zorg voor de aarde serieus. De voorzitter 

gaat voor in gebed. 

Mededelingen 

Anthony vraagt aandacht voor het invullen van de presentielijst en voor een bijdrage voor de 

consumpties. 

 

2. Huishoudelijke zaken 

 

• De notulen van de ledenvergadering op 28 oktober 2015 worden ongewijzigd vastgesteld.  

• In het jaarverslag van 2015 wordt met dankbaarheid teruggeblikt en het wordt zonder 

opmerkingen vastgesteld. 

• Met behulp van het financieel overzicht wordt verduidelijkt dat de fractiebijdrage van de 

gemeente niet voor de afdeling is. Er wordt op de begroting van 2016, 1225 euro afgeboekt. 

De kascommissie bestaand uit de heren van Willigen en Speksnijder (niet aanwezig) hebben 

de boeken in orde bevonden. Dhr. Van Willigen heeft zich voor de volgende termijn 

beschikbaar gesteld. Nieuw in de kascommissie Martien Bouter. Benjamin Anker vraagt of er 

nog geld beschikbaar is voor de verkiezingscampagne. Wanneer er zoals met de vorige 

campagne 6000 euro wordt uitgegeven, zou de campagne van 2018 alle reserve opmaken. Er 

wordt 2000 euro toegevoegd aan de begroting en het financieel verslag wordt toch 

vastgesteld. 

• Met het wijzigen van de statuten is de kiesvereniging ChristenUnie Bergambacht nu officieel 

afdeling ChristenUnie Krimpenerwaard. De vergadering was het unaniem eens met de 

aanpassing. 

 

3. Oprichten ledenwerfcommissie 

Aan de leden wordt gevraagd of er gegadigden zijn om deel te nemen in de ledenwerfcommissie, 

met als doel meer mensen bij de afdeling te betrekken. 

4. Toelichting afgelasten jongerenavond 

De jongerenavond, georganiseerd door Kars e.a., die gepland was op 22 januari is afgelast vanwege 

afzeggingen van de hoofdrolspelers. Er wordt een nieuwe poging gedaan voor november. Kars gaat in 



gesprek met SGP- en CDA jongeren om wellicht een avond i.v.m. verkiezingen te organiseren. Floor 

geeft een tip om een eerste Kamerlid als alternatief voor een tweede Kamerlid te benaderen. 

Benjamin oppert dat een spreker met het oog op de naderende tweede Kamerverkiezingen niet snel 

zal afzeggen. 

5. Stand van zaken fractie 

Benjamin geeft aan dat de verhoudingen binnen de gemeenteraad genormaliseerd zijn. Iedereen 

krijgt de ruimte om een eigen standpunt in te nemen. Er zijn onderwerpen als 

vluchtelingenproblematiek en de Schoonhovense moskee aan de orde geweest. Door ziekte zijn er 

mensen niet in de gemeenteraad inzetbaar. De begrotingsbehandeling liet een pittig financieel 

plaatje zien. De verwachting is om in 2019 uit de rode cijfers te zijn, zonder lastenverzwaring voor 

burgers en bedrijven. Wat betreft de vluchtelingenproblematiek varen de VVD en Gemeentebelang 

een behoudender koers dan CU en SGP. De CU zal het college aansporen tot het zoeken naar 

oplossingen, zeker voor vergunninghouders. Benjamin vraagt zich af of we nog wel 40 pagina’s APV 

nodig hebben, of dat we kunnen handelen op basis van gezond verstand. Bijvoorbeeld: bij een 

eventueel vloekverbod is er qua handhaving niets te bereiken. CU heeft daarom ook geen voorstel 

daar over mede-ingediend. 

De leden worden gevraagd om de fractie op aandachtspunten te wijzen, waar mee gewerkt kan 

worden. CU is er voor om de brandweergarage te verplaatsen naar de Provinciale weg. 

Wethouder Jan Vente neemt het woord over en laat weten dat de burgermeester zich er in gaat 

verdiepen. De samenwerking in het college verloopt goed. Voor het overal aanleggen van glasvezel is 

niet voldoende geld. Een buddyproject van economische zaken én ondernemers die 

bijstandsgerechtigden aannemen heeft inmiddels vijf arbeidsplaatsen opgeleverd. Het bedrijfsleven 

heeft een groep van mensen uit de landbouw, uit de industrie en ZZP-ers gevormd, zij denken na 

over landbouwinnovatie, kavelverdeling, produceren en afzetalternatieven. Sociale zaken en 

economische zaken hebben volop de aandacht bij de CU. 

 

6. Interactieve sessie met spreker 

Hans Buitenhuis, directeur van DWA, hield een lezing over duurzaam bouwen. In aansluiting bij het 

rentmeesterschap waar de avond mee werd geopend. Een akker goed bewaren of beter achterlaten. 

Zijn we ons er van bewust hoeveel energie we gebruiken en hoe we kunnen besparen? Aan de hand 

van een presentatie over het bouwen van zijn eigen huis werd duidelijk hoeveel er mogelijk is om 

energie te besparen, her te gebruiken en op te wekken. 

7. Afsluiting 

Na het zingen van “U zij de glorie” gaat Jan Vente voor in dankgebed. 

 

 

Voorzitter: Dhr. Anthony Tom    ---------------------------------------------------- 

 

Secretaris: Mevr. Frederique Nieuwenhuizen   --------------------------------- 


