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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2014. Dit jaar stond in het teken van de
gemeenteraadsverkiezingen 2014 (campagne, nieuwe fractie en de formatie) en het
aantreden van een bijna volledig nieuw bestuur in verband met het vertrek van enkele
bestuursleden. Tevens hebben er een aantal werkbezoeken plaatsgevonden.
Bijzonderheid binnen onze kiesvereniging is het feit dat er voor het eerst een zetel voor
de ChristenUnie in Renswoude is gehaald.
In een separaat financieel verslag vindt u de financiele verantwoording (jaarrekening)
over verslagjaar 2014.
Dit jaarverslag wordt na goedkeuring door de ALV op 8 juni 2015 openbaar gemaakt op
de website van de kiesvereniging.
Wij wensen u veel leesplezier.
Bestuur Kiesvereniging ChristenUnie Veenendaal/Renswoude
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Samenstetling bestuur 2014
In 2014 waren de volgende leden actief in het bestuur:
« Johan Blad (voorzitter, tot 15 januari 2014)
« Joas Duister
o politiek secretaris, tot 15 januari 2014
o voorzitter, vanaf 15 januari 2014)
« Martin de Bruin (secretaris)
• Herman van Braak (penningmeester, tot 20 mei 2014)
• Hans Riepma:
o Algemeen bestuurslid, vanaf 15 januari 2014
o penningmeester, vanaf 20 mei 2014
• Nelleke Bouwman (politiek secretaris, vanaf 1 april 2014)
• Ewoud Vosse (algemeen bestuurslid)
• Bram van Grasstek (algemeen bestuurslid, vanaf 1 juni 2014)
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Verkiezingen
Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingeri gehouden. Met 7113 stemmen
(1156 meer dan in 2010) is de Christenllnie met 8 zetels opnieuw de g rootste geworden
in de Veenendaalse gemeenteraad. Een vierde van het totaal aantal stemmen ging naar
de Christenllnie. De restzetel die in 2010 werd behaald is daarmee volwaardig
bestendigd in een achtste zetel. En dan te bedenken dat de voorloper van de
Christenllnie in 1978 ooit voor het eerst met 1 zetei in de raad kwam.
In Renswoude, waar de Christenllnie voor het eerst deelnam aan de verkiezingen, zijn
precies 300 stemmen gehaald, genoeg voor 1 zetel. Hiermee kan lijsttrekker Sander van
't Foort met 1 zetel de Christenllnie ook in gemeenteraad van Renswoude
vertegenwoordigen.
Het bestuur van de Kiesvereniging Veenendaal/Renswoude is zeer content met de beide
uitslagen. We voelen ons zeer gezegend met deze twee overwinningen.
Donderdag 20 maart hebben we als Christenllnie de verkiezingsoverwinning gevierd.

Formatie
Na de verkiezingen werd de heer Kars Veling benoemd als informateur. De heer Veling
adviseerde een college van Christenllnie, SGP, D66 en WD. De Christenllnie had het
vertrouwen om met deze partijen een coalitie te kunnen vormen. De discussie over de
koopzondag verliep inhoudelijk en op maandag 14 april 2014 zou hierover verder
gesproken worden. Tijdens de onderhandelingen bleken de verschillen tussen
Christenllnie en D66 echter te groot. Tijdens deze discussie gaven D66 en WD aan geen
vertrouwen te hebben in een goede uitkomst. Op zondag 13 april 2014 hebben D66 en
de WD een vergadering gehad waarin zij ProVeenendaal en het CDA hebben gepolst
voor een mogelijke coalitie. Direct na het vastlopen van de coalitie-onderhandelingen zijn
dan ook beide partijen uitgenodigd voor een verkennend gesprek op de avond van 14
april.
Vervolgens heeft de Christenllnie als grootste partij contact gezocht met de PvdA en de
SP om te vragen of ze met SGP en de CU een coalitie wilde verkennen. PvdA en SP zijn
hier op in gegaan. Vervolgens zijn er verkennende gesprekken gevoerd tussen CU, SGP,
PvdA en SP w aarbij belangrijke thema's zoals de koopzondag, evenementenbeleid,
minimabeleid, zorg en de OZB zijn besproken. Het leek erop dat er een coalitie gevormd
kon worden, waarin betreffende al deze thema's duidelijke afspraken gemaakt kon
worden. De gesprekken verliepen heel soepel en open. Zowel de SP, de PvdA en de
ChristenUnie hadden alle vertrouwen in een goede uitkomst. Helaas heeft de SGP aan het
einde van dit eerste gesprek aangegeven dat ze toch Never verder wilden gaan met D66,
WD, CDA en PROVeenendaal. Voor de ChristenUnie was dit een onbegrijpelijke keuze,
omdat er goede afspraken te maken waren op tal van onderwerpen, waaronder het
voorkomen van een koopzondag. De SGP heeft op 16 april 2014 als tweede grootste
partij in de gemeenteraad D66, WD, PROVeenendaal en CDA uitgenodigd om een coalitie
te vormen zonder de ChristenUnie. Dit betreuren wij, temeer daar bijna 25% van de
kiezers op ons heeft gestemd. Wij hadden graag wat voor hen betekend in het
gemeentebestuur.
Van de mislukte formatie is in opdracht van het bestuur een evaluatierapport verschenen
(met lessons learned). Bram van Grasstek, bestuurslid, heeft dit rapport geschreven.
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Afgemene (eder&vergaderlngen
In 2014 heeft het bestuur drie algemene ledenvergaderingen georganiseerd.
15 jartuari
Deze ALV stond vooral in het teken van een aantal bestuurswisselingen. De
bestuursleden Johan Blad (voorzitter) en Gertjan van der Kaaden (algemeen
bestuurslid/secretaris a.i.) traden af. Er werden ook nieuwe bestuursleden benoemd,
Nelleke Bouwman als politiek secretaris en Hans Riepma als algemeen bestuurslid.
Tevens werd Joas Duister als voorzitter geinstalleerd.
Daarnaast werden de stukken besproken inzake de (aankomende) Europese
verkiezingen, zoals die op het Uniecongres van 1 februari 2014 behandeld zouden
worden.
20 mei
In deze ALV/ we rd Bram van Grasstek benoemd als algemeen bestuurslid en werden de
jaarstukken vastgesteld. Echter, de ALV va n 20 mei stond vooral in het teken van de
terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij het ging om de gevoerde
campagne, de verkiezingsuitslag (Veenendaal en Renswoude) en de
coalitieonderhandelingen.
Ook werd er aandacht besteed aan het 29ste Uniecongres dat in het teken stond van de
partijvernieuwing.
8 efeeember
Voorafgaand aan de ALV van 8 december werd er een bezoek gebracht aan "de
Koekoek", Vervolgens is de begroting 2015 vastgesteld en zijn er verschiliende
bestuurlijke ontwikkelingen besproken, Uiteraard zijn ook de politieke ontwikkelingen aan
de orde geweest.
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Ledersverloop
Per 1 januari 2015 heeft de kiesvereniging 415 leden (- 16 t.o.v. 2014), een en ander
zoals in de onderstaande tabel is weergegeven. In onderstaande tabel zijn de mutaties
per lidsoort opgenomen.
Tabel: Overzicht ledenbestand
Hoofdlid
Reductielid
Gezinslid
Combilid (tevens lid van PerspectieF)
Totaal
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31 december 2013
346
9
56
20
431
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31 december 2014
333
8
56
18
415

verschil
-13
-1
0
-2
-16
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ChnstenUnie Renswoude
2014 was een bewogen jaar voor de ChristenUnie in Renswoude. Hieronder een aantal
hoogtepunten,
Gemeenteraadsverkiezingen
In 2014 mocht de ChristenUnie voor het eerst meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in Renswoude. De ChristenUnie behaalde bijna 300 stemmen
en kreeg daardoor een volwaardige zetei in de gemeenteraad. De ChristenUnie kijkt
terug op een succesvolle campagne. Mede dankzij de (financiele) hulp vanuit het bestuur
van CU Veenendaal/Renswoude, de bezoeken van Carla Dik-Faber en Gert-Jan Segers,
en alle activiteiten die ontplooid werden door de ChristenUnie-leden in Renswoude
beslissen wij sinds maart 2014 mee in de gemeenteraad van Renswoude.
Ledenaantatien
De ChristenUnie in Renswoude zet sinds 2014 in op een toename van haar leden. Dat is
gelukt. Veelal zijn kennissen en vrienden lid geworden, Het benaderen van informele
netwerken blijkt tot zover een effectief middel te zijn.
Activiteiten
De ChristenUnie heeft in Renswoude de stoute schoenen aangetrokken en gepoogd zich
sterk te profileren. Dat hebben wij gedaan door het organiseren van een bijeenkomst
over mestvergisting en een bijeenkomst over het Rechthuis. Beide bijeenkomsten werden
relatief gezien goed bezocht met een opkomst van tussen de 20 en 30 bezoekers.
Daarnaast heeft de ChristenUnie een diner voor eenzame ouderen georganiseerd, fruit
geplukt en afgeleverd aan de voedselbank en zijn meerdere Renswoudse ondernemers
en een zorgboerderij bezocht.
Cornmunicatie
Bijna tweewekelijks en in ieder geval maandelijks verschijnt er een artikel van de
ChristenUnie Renswoude in de lokale kranten (Dorp & Streek Nieuws, Heraut of
Scherpenzeelse Krant) naar aanleiding van politieke activiteiten of ingenomen
standpunten. Tevens wordt er maandelijks een nieuwsbrief verstuurd naar leden en
geinteresseerden. Over het algemeen krijgen wij vaak positieve reacties op onze
nieuwsberichten. Een enkele keer is een politieke partij niet blij met onze berichtgeving.
Raadsactiviteiten
Als oppositiepartij en luis in de pels is het voor de ChristenUnie moeilijk om voldoende
draagvlak te creeren voor voorstellen in de gemeenteraad. Over het algemeen worden
alle amendementen en moties ondersteund door de WD (tevens oppositiepartij), maar
niet door CDA, SGP en Dorpsbelang. Dat is jammer, maar wel de politieke realiteit. Dat
heeft ons er niet van weerhouden om met enige regelmaat een amendement of een
motie in te dienen. Een motie is in 2014 aangenomen. Het betreft een motie over
duurzaamheid, die wij samen hebben opgesteld met specialisten van Stichting Duurzame
Solidaire Economie uit Utrecht.
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Poiitieke actiwiteiters ChristersUnie Veenendaal
College (deefname CU t/m mei 2014)
In 2014 heeft het college de eerder in gang gezette koers voor hetsociaal domein
doorgetrokken. Mijn aandacht ging in het bijzonder uit naar de drie decentralisaties, die
ik bestuurlijk grotendeels in de portefeuille had.
Wat de jeugd betreft is sterk gestuurd op de verandering van het centrum jeugd en gezin
naar een meer zelfstandige stichting voor de breedte van de jeugdzorgtaken. De basis is
voor de collegewisseling gelegd.
Wat de overgang van AWBZ taken aan gaat, heb ik in bijeenkomsten met het veld samen
met de medewerkers vorm gegeven aan de opties die er zijn. De bijeenkomsten
kenmerkte zich door de constructieve opstelling van alle partijen. In een goede sfeer,
met een vaste koers is uiteindelijk ook hier een basis gelegd. Het nieuwe college heeft
hierop verder gewerkt.
De invoering van de Participatiewet is omvangrijk en complex. Hierin zijn forse
veranderingen te merken, vooral voor mensen met een arbeidsbeperking. die krijgen
voorrang bij werk, maar hoe vul je dat in. zowel met de regio als met IW4 zijn hierover
uitvoerige besprekingen geweest die hebben geleid tot de invulling van het regionale
bestuurlijke werkbedrijf en tot concept voorstellen voor transformatie van IW4. Het
nieuwe college heeft de gemeenteraad later in 2014 voorstellen voorgelegd.
Het sociaal minimabeleid is tot de laatste collegemaand behouden gebleven. De
beleidskoers die werd ingezet en door de gemeenteraad is behouden blijft aandacht voor
de zwakkeren houden.
Helaas vond een collegewisseling plaats en is de invloed op toekomstig beleid anders.
Niettemin is de afgelopen vier jaar een koers gezet, waarop verder kan worden gevaren.
Een aantal onderwerpen waarover de gemeenteraad in de afgelopen jaren
collegevoorstellen niet wilden overnemen, zien we nu met nagenoeg de zelfde uitwerking
wel door de gemeenteraad worden overgenomen. Het nieuwe college heeft daarbij geen
nieuwe alternatieve uitwerkingen gedaan. Wellicht is de conclusie juist dat er geen
andere redelijke oplossingen waren.
De afgelopen periode heeft Veenendaal een forse stap gemaakt met de participatie.
Meer dan ooit krijgen de inwoners de ruimte mening te geven en zelf mee te doen.
Een ontwikkeling die wij als partij al jaren omarmen. In het raadsprogramma van 2014 2018 is gelukkig een lijn getrokken waarbij participatie zich verder ontwikkelt. Dat is een
goede zaak.
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Eraetie
De fraetie zat sinds de mislukte formatie voor het eerst sinds 4 jaar weer in de oppositie
Vanuit de oppositie kritisch doch constructief politiek bedreven. Zo is het
raadsprogramma/coalitieakkoord geamendeerd gesteund en wordt via de politiek
geeigende instrumenten getracht invloed uit te oefenen op het collegebeleid en het
collegebestuur
De fraetie bestond in 2014 uit de volgende raadsleden:
1.
Henk van Soest (vanaf 27 maart raadslid)
2.
Jolanda de Heer-Verheij (tot 19 mei fractievoorzitter en tot 26 juni raadslid)
3.
Dick Roodbeen (raadslid)
4.
Tineke Bette-van de Nadort (raadslid)
5.
Engbert Stroobosscher (vanaf 19 rnei fractievoorzitter en raadslid)
6.
Johan Blad (raadslid vanaf 27 maart 2014)
7.
Willem van Braak (raadslid)
8.
Arjan Koerts (raadslid vanaf 27 maart 2014)
9.
Andre Groenewegen (raadslid vanaf 26 juni 2014)
10.
Peter van Veluw (schaduwraadslid)
11.
Jos v an den Berg (schaduwraadslid)
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Activiteiten
Nieuwjaarsactie
Bestuur en fractie hebben op zaterdag 4 januari warme chocolademelk en Veense
koekjes uitgedeeld tijdens de markt in de Hoofdstraat met de nieuwjaarswensen van de
ChristenUnie. Dit was opnieuw een groot succes.
Werkbezoeken
De ChristenUnie organiseert regelmatig werkbezoeken en ontvangt burgers bij reguliere
vergaderingen. Er zijn in 2014 ook een aantal activiteiten en officiele werkbezoeken
georganiseerd:
•
23 januari en februari: Gastlessen op het Ichthus College.
•
8 februari 2014: Werkbezoek Binnenveld en Hoogspanningslijn met Carla Dik.
•
13 februari: Werkbezoek met Arie Slob bij Onder Ons en Bombardon.
«
24 februari: Kerkendebat met medewerking van dr.ir. Marja Jager-Vreugdenhil,
dr.ir. Roel Jongeneel en Reza Doorodian.
•
18 maart: Werkbezoek't Boveneind, De Meent en De Engelenburgh en
overhandiging Actieplan "Uw zorg is onze zorg'.
•
8 december: werkbezoek aan "de Koekoek".
Uniecongres
Het bestuur heeft de Kiesvereniging bij alle Uniecongressen vertegenwoordigd, inbreng
geleverd en gestemd namens de Kiesvereniging.
Het gaat om de volgende Uniecongressen:
« Het 28e Uniecongres op 1 februari 2014: Een speciaal verkiezingscongres inzake
de Europese verkiezingen.
• Het 29e Unie- en 14e Ledencongres op 21 juni 2014 inzake o.a. partijvernieuwing
Provinciate Unie
Het bestuur heeft de Kiesvereniging bij alle PUB ALV's vertegenwoordigd.
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Vaststelling en orsdertekening
Dit jaarverslag is door de ALV goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld op 8 juni
2014

^^SflTDuister
voorzitter

mr. M. de Bruin
secretaris

ing. Art.^iepma
penmngmeester

NrBouThan
politiek secretaris

Bryan J3rasstek
AJxjerrieen be stuurslid

\\YqfYrK'.W Vosse
aljemeen bestuurslid
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