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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015. In dit jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van
de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen betreffende onze afdeling, de
ChristenUnie Veenendaal.
In een separaat financieel verslag vindt u de financiele verantwoording (jaarrekening)
over verslagjaar 2015.
Dit jaarverslag wordt/is, na goedkeuring door de ALV op 6 juni 2016, openbaar gemaakt
op de website van de afdeling.
Wij wensen u veel leesplezier.
Bestuur ChristenUnie Veenendaal
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SamensteSSsng bestuur 2015
In 2015 waren de volgende leden actief in het bestuur:
• Joas Duister (voorzitter)
Martin de Bruin (secretaris)
Hans Riepma (penningmeester)
Bram van Grasstek (algemeen bestuurslid, per 15 September politiek secretaris)
Marco van Blijderveen (bestuurslid PR & Communicatie vanaf 8 juni 2015)
Nelleke Bouwman (politiek secretaris tot 8 juni 2015)
• Ewoud Vosse (algemeen bestuurslid tot 1 juli 2015)
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Algemene ledenvergaderingen
In 2015 heeft het bestuur de volgende algemene ledenvergaderingen georganiseerd:
8 juni 2015
Tijdens deze ALV was de ChristenUnie Veenendaal te gast in de Basiliek. In deze ALV is
Nelleke Bouwman afgetreden als politiek secretaris en is Marco van Blijderveen benoemd
als bestuurslid PR & C ommunicatie. Tevens is het jaarverslag 2014 en de jaarrekening
2014 goedgekeurd.
Het bijzonder aan deze ALV was de aanwezigheid van de voorzitter van het landelijk
bestuur, Piet Adema, die een toelichting heeft gegeven op de partijvernieuwing (wijziging
van de grondslag, van de preambule en de overgang naar een andere juridische
structuur). Na een goede discussie met de aanwezige leden heeft het bestuur mandaat
gekregen om namens de Kiesvereniging ChristenUnie Veenendaal (nadien afdeling) voor
de voorgestelde wijzigingen te stemmen.
Tevens werden de politieke ontwikkelingen in Veenendaal en Renswoude besproken.
2 november 2015 (te Renswoude)
Tijdens deze bijzondere ALV is de ChristenUnie Renswoude als separate afdeling
opgericht. Bij deze bijzondere ALV waren vele gei'nteresseerde ChristenUnie leden uit
Veenendaal en Renswoude aanwezig. Bijzondere gast was Gert-Jan Segers.
De reden van deze oprichting was dat, hoewel de ChristenUnie Renswoude al een zetel in
de gemeenteraad van gemeente Renswoude, de ChristenUnie Renswoude officieel nog
onder de Kiesvereniging/afdeling Veenendaal viel. Dit onderwerp komt verderop in dit
jaarverslag uitgebreid(er) aan de orde.
30 november 2015
Na een korte formele ALV, waarbij de begroting 2016 is goedgekeurd vond een door het
bestuur en de fractie georganiseerde thema-avond plaats over jeugdzorg en de
decentralisatie(s). Er werd een inleiding gegeven door het CJG en door de christelijke
jeugdzorgaanbieder Timon. Daarna vond een levendige discussie plaats in een
discussieforum en ook met de overige aanwezigen.
Het doel van de avond was:
Inzicht krijgen in de decentralisatie-uitdagingen zoals die in 2015 hebben
plaatsgevonden en de eventuele problemen die er nu nog zijn.
Inzicht krijgen in inkooprol van gemeenten in relatie tot andere ketentaken
(JGGZ/WMO etc.).
Discussie over identiteitsgebonden jeugdzorg en het belang daarvan.
Sprekers en deelnemers deze avond waren:
Pieter Weerd, Projectmanager bij Timon jeugd- en (jong)volwassenenzorg
Eric Vermathen, CJG De Twyn
Joel Voordewind, Tweede Kamerlid met portefeuille jeugdzorg (ChristenUnie)
Jolanda de Heer, wethouder jeugdzorg gemeente Rhenen (ChristenUnie Rhenen)
Johan Blad, fractielid met portefeuille jeugd (ChristenUnie Veenendaal)
Joas Duister, voorzitter bestuur (ChristenUnie Veenendaal)
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Ledenverloop
Per 31 december 2015 heeft de Christenllnie Veenendaal 416 leden ( + 1 t.o.v. 2014),
een en ander zoals in de onderstaande tabel is weergegeven. Ondanks de
verzelfstandiging van Renswoude, waardoor het ledenbestand van de Christenllnie
Veenendaal met ongeveer 30 leden is verminderd, is ons ledenaantal gestegen.
In onderstaande tabel zijn de mutaties per lidsoort opgenomen.
Tabel: Overzicht ledenbestand
Hoofdlid
Reductielid
Gezinslid
Combilid (tevens lid van PerspectieF)
Totaal

Jaarverslag

31 december 2014
333
8
56
18
415
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31 december 2015
333
10
57
16
416

verschil
0
+ 2
+1
- 2
+1
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ChristenUnie Renswoude
2015 was een bewogen jaar voor de ChristenUnie in Renswoude. Hieronder een aantal
hoogtepunten.
In maart 2015 nam de gemeenteraad van Renswoude een amendement van de
ChristenUnie, WD en het CDA aan dat grote consequenties had voor het Dorpshart van
Renswoude. Als gevolg van het amendement was het eerstelijnsgezondheidscentrum
verplaatst van de zichtlocatie aan de Dorpsstraat naar de Vendelier, aan de achterzijde
van het Dorpshart. De ChristenUnie was een van de drie partijen die zich hard maakte
voor de Renswoudse ondernemers die deze plannen ondersteunden. Zonder steun van
onze partij was het amendement niet aangenomen.
In dezelfde maand vonden de provinciale en waterschapverkiezingen plaats. De fractie in
Renswoude is zeer dankbaar voor het behaalde resultaat. Voor de Provinciale Staten
steeg het aantal ChristenUnie-kiezers van 4,6% (2011) naar 8,7% (2015). Voor de
waterschappen behaalde de ChristenUnie zelfs 22,7% van de stemmen. Alleen de SGP
ontving meer stemmen.
Uiteraard heeft de ChristenUnie in Renswoude niet stilgezeten. We hebben de ontstane
traditie voortgezet om eens per halfjaar een etentje te organiseren voor weduwen of
weduwenaren van oudere leeftijd. We blijven ook omzien naar de lage inkomensgroepen
van Renswoude en stemden daarom als enige tegen het voorstel om de sociale huren te
verhogen. Daarnaast bezochten we meerdere bewoners en ondernemers. Meest in het
oog springend waren onze bezoeken aan de bewoners van de Taets van Amerongenweg
en de Platanenlaan. De Taets van Amerongenweg wordt gerenoveerd, waardoor oudere
mensen die er soms hun hele leven lang wonen moeten verhuizen. Op de Platanenlaan
vond een incident plaats waar politie met getrokken wapens bij te pas moest komen. In
beide gevallen waren de bewoners blij dat er in ieder geval een partij was die kwam
luisteren naar de bezwaren en soms ook angsten van de bewoners.
Meest memorabel was onze ALV van november 2015. De ChristenUnie Renswoude is
sindsdien een zelfstandige afdeling geworden met een eigen bestuur. Marnix van 't Riet,
Rudolph de Waard en Jasper van den Brink mogen het bestuur bemannen. We kijken
terug op een feestelijke avond met veel steun vanuit de omgeving. Als kers op de taart
gaf Gert-Jan Segers een motiverende toespraak waarin hij nog eens duidelijk maakte
waar de ChristenUnie voor staat.
De ChristenUnie Renswoude kijkt terug op een succesvolle en vooral ook plezierige
samenwerking met de ChristenUnie Veenendaal en wenst de ChristenUnie Veenendaal
veel kracht en Gods zegen toe bij alle activiteiten die worden ontplooid!
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Folitieke activiteiten Christenllnie VeenendaaS
Aan het begin van 2015 hebben we een leerzame teambuildingsdag gehad, waarin we
hebben geleerd hoe we samen effectiever kunnen vergaderen. Met dank aan Bart
Slikkerveer, ChristenUnie lid en tevens organisatiecoach, hebben we met behoud van de
sfeer onze vergadertijd per vergadering met ruim een uur kunnen terugbrengen.
De inhoud van de vergaderingen heeft hier merkbaar niet onder geleden, we hebben
voor Veenendaal grote punten op de agenda kunnen zetten. Per kwartaal doe ik een
kleine greep uit datgene wat we hebben mogen realiseren. Zo is het ons in het eerste
kwartaal van dit jaar gelukt om de precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen
te introduceren. Met de opbrengsten van deze heffing, die wordt opgelegd aan de
energieleverancier(s), kunnen we een spaarpotje vormen voor bijvoorbeeld de eigen
bijdrage die we moeten betalen bij het ondergronds brengen van de
hoogspanningslijnen.
In het tweede kwartaal hebben we de gevaarlijke verkeerssituatie bij het fietskruispunt
De Monding en Brederodelaan onder de aandacht gebracht. We hebben het college
opgedragen om alle gevaarlijke verkeerssituaties in beeld te brengen en waar nodig
actiever op te treden.
In het derde kwartaal hebben we vragen gesteld over de voorgestelde aanpassingen van
de Rondweg Oost. We hebben gevraagd de bestaande onderzoeken te actualiseren door
het doen van nader onderzoek. Wat ons betreft is er namelijk momenteel onvoldoende
aandacht voor de belangen van de omwonenden, de mogelijke alternatieven en de
milieueffecten.
In het vierde kwartaal hebben we aandacht gevraagd voor de circa 350 kinderen in
Veenendaal die tussen wal en schip vallen nu Kwink stopt met het peuterspeelonderwijs.
Dit treft met name de kinderen in de gezinnen met een kostwinner. Wij willen deze vorm
van onderwijs goedkoper maken door het onderbrengen van het peuterspeelonderwijs in
leegstaande schoollokalen. Op enkele andere onderwerpen wordt elders in deze editie
van het ChristenUnie nieuws nader ingegaan. Tenslotte zijn op werkbezoek geweest bij
de Creative Arts School Elevate, hetgeen naar meer smaakt. We hebben daarom voor het
komende jaar het goede voornemen (nog) meer op werkbezoek te gaan.

Fractie
De fractie bestond in 2015 uit de volgende raadsleden:
1.
Engbert Stroobosscher (fractievoorzitter)
2.
Henk van Soest (raadslid)
3.
Dick Roodbeen (raadslid)
4.
Tineke Bette-van de Nadort (raadslid)
5.
Johan Blad (raadslid)
6.
Willem van Braak (raadslid)
7.
Arjan Koerts (raadslid)
8.
Andre Groenewegen (raadslid)
10.
Peter van Veluw (schaduwraadslid)
11.
Jos van den Berg (schaduwraadslid)
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Activiteiten
Nieuwjaarsactie
Ook dit jaar hebben het bestuur en de fractie op de eerste zaterdag van het jaar warme
chocolademelk en Veense koekjes uitgedeeld. Dit gebeurde tijdens de markt in de
Hoofdstraat, waarbij de nieuwjaarswensen van de ChristenUnie aan de mensen werden
overgebracht. Dit was opnieuw een groot succes.
Werkbezoeken
De ChristenUnie organiseert regelmatig werkbezoeken en ontvangt burgers bij reguliere
vergaderingen. Er zijn in 2015 ook een aantal activiteiten en officiele werkbezoeken
georganiseerd:
Op 25 September heeft een delegatie vanuit de fractie een werkbezoek gebracht
aan ontmoetingscentrum De Koekoek aan de Nieuweweg. Dit ontmoetingscentrum
is gelegen op de begane grond van het gebouw en is gericht op Kennis en
Behandelcentrum m.b.t. dementie en chronisch zieken.
• Op 9 november is een werkbezoek gebracht aan Creative Arts School Elevate.
Elevate is een onafhankelijke netwerkorganisatie die artistieke en muzikale
talenten bij ieder mens wil ontdekken en ontwikkelen.
Promotie gratis parkeren op zaterdag. Op zaterdag 12 december 2015 was een
deel van de fractie en van het bestuur aanwezig bij de gemeentelijke
parkeergarages in het centrum van Veenendaal om het gratis parkeren op
zaterdag onder de aandacht te brengen bij de bezoekers. Mede door een voorstel
van de ChristenUnie is dit voorstel aangenomen door de gemeenteraad.
Uniecongres
Het bestuur heeft de Kiesvereniging/afdeling bij alle partijcongressen vertegenwoordigd,
inbreng geleverd en gestemd namens de Kiesvereniging/afdeling.
Het gaat om de volgende Uniecongressen:
Het 31e partijcongres op 13 juni 2015: Tijdens dit congres was het voor het eerst
mogelijk dat individuele leden meestemden. De nieuwe grondslag en preambule
(samenvattende inleiding op het kernprogramma) zijn aangenomen.
Het 32e partijcongres op 21 november 2015: Dit congres stond voornamelijk in
het teken va het afscheid van Arie Slob en de benoeming van Gert-Jan Segers als
nieuwe partijleider.
Provinciale Unie
Het bestuur heeft de Kiesvereniging/afdeling zoveel als mogelijk
vertegenwoordigd.
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Vaststelling en ondertekening
Dit jaarverslag is door de ALV goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld op 6 juni

2016.

J.J. Duister
Voorzitter

M. de Bruin

H. Riepma

B. van Grasstek

J.C.M. van Blijderveen
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