Jaarverslag CU 2019
Voorwoord
Door voorzitter Gijsbert Juffer
Leden van CU- Veenendaal,
Voor u ligt het jaarverslag 2019. In dit jaarverslag kunt u kennisnemen van de activiteiten van onze
vereniging in 2019 en in het bijzonder de activiteiten van de fractie.
Tevens is in het verslag de financiële verantwoording over 2019 opgenomen. Deze cijfers zijn door
het bestuur vastgesteld. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 staat gepland voor de ALV van het
najaar 2020. Door de beperkingen van de Corona heeft de kascontrole ook nog niet plaatsgevonden.
De commissie bestaande uit de leden Joas Duijster en Roelf Mulder komt voor de ALV samen met de
penningmeester om de controle uit te voeren. Op de ALV van najaar 2020 zal zij verslag doen van
bevindingen.
We zijn dankbaar voor al het werk wat onze wethouder en fractie in het afgelopen jaar heeft mogen
doen. Hoogtepunt was het besluit van de gemeenteraad om de hoogspanningsmasten ondergronds
te brengen. Jarenlang, onder aanvoering van de CU, is hieraan gewerkt. Dankbaar dat het zover
mocht komen.
Vooruitblik
Door de Coronacrisis is veel anders gegaan dan gedacht. Als bestuur hebben we enkele
vergaderingen met behulp van digitale middelen gedaan. Prettig was het om in juni weer de eerste
fysieke ontmoeting te hebben.
Het bestuur is alweer volop bezig met de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er wordt samen met
de beoogd voorzitter gewerkt aan de samenstelling van de selectiecommissie. Verder zijn we bezig
met de voorbereidingen op de Strategie dag van oktober a.s. Onder leiding van de directeur van het
Wetenschappelijk Instituut van de CU, Wouter Bleeker, willen we nadenken over Christelijke Sociale
Politiek toegespitst naar praktisch handelen in de lokale omgeving.
Laat ons gebed om Zegen zijn voor alle allen die de komende tijd een verantwoordelijke rol hebben
richting de gemeenteraadsverkiezingen. Mag de Heere ons in een wolkkolom voorgaan!
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Samenstelling bestuur
In 2019 waren de volgende leden actief in het bestuur:
•

•

•

•

•

•

•

Gijsbert Juffer
(voorzitter / penningmeester a.i. )
Einde 1e termijn 7 november 2020
Hans Riepma
(algemeen bestuurslid)
Einde 2e termijn 15 januari 2022
Martin de Bruin
(algemeen bestuurslid)
Gestopt per juni 2019
Marco van Blijderveen
(Bestuurslid PR & communicatie, campagneleider)
Gestopt per juni 2019
Boaz van den Helder
(secretaris)
Einde 1e termijn 11 december 2021
Murad Bero
(Bestuurslid HR)
Einde 1e termijn 27 mei 2022
Erik Timmerman
(algemeen bestuurslid)
Einde 1e termijn 13 november 2022

In 2019 traden toe in het bestuur:
•

Hans Polinder
(politiek secretaris)
Einde 1e termijn 29 oktober 2023

In 2019 traden af uit het bestuur:
•
•

Marco van Blijderveen
(Bestuurslid PR & communicatie, campagneleider)
Martin de Bruin
(algemeen bestuurslid)

Algemene ledenvergaderingen
ALV van 5 maart 2019
Op de ALV van 5 maart zijn we bij elkaar gekomen in de Basiliek. Op deze avond konden we het
jaarverslag en de jaarrekening van 2018 akkoord geven. De kascommissie bestaande uit Dick
Roodbeen en Joas Duister gaf hun akkoord, de algemene leden vergadering stemde ook in.

Het bestuur bracht een voorstel in om ruimte te maken in de begroting voor het bijstaan van mensen
in financiële nood die graag lid wilden blijven. In het vermogen wordt een bestemmingsreserve
opgenomen van €500,- ten behoeve van leden die door (tijdelijke) financiële problemen de kosten
van het lidmaatschap niet kunnen dragen.
Marco van Blijderveen vertelt over een aantal activiteiten die in het kader van permanent campagne
gedaan zijn en nog op de planning staan. Marco, Jeroen en Willem ervaren het Kern Campagne
Team (KCT) als zeer positief.
Kees van Kranenburg (gedeputeerde Provincie Utrecht) was als gast aanwezig en nam ons mee in de
campagne voor de provinciale verkiezingen.
Ferry Gerritsen nam ons mee op rondleiding door de Basiliek.

ALV van 30 oktober 2019
Op de ALV van 30 oktober kwamen wij bij elkaar in DownTown. We mochten op deze vergadering
afscheid nemen van Martin de Bruin als bestuurslid. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn inzet van de
afgelopen jaren. Als nieuwe toevoeging aan het bestuur kwam Hans Polinder. Hij zal gaan fungeren
als politiek secretaris. Verder gaf de vergadering haar akkoord voor de begroting van 2020 die door
Gijsbert Juffer werd gepresenteerd.
Ook mochten we op deze vergadering het goede nieuws met elkaar delen dat de hoogspannings
masten definitief ondergronds gaan! Na een jarenlange strijd werd de vastberadenheid van de
ChristenUnie Veenendaal beloond.
Jaap Pilon presenteerde na de officiële ALV een verhaal over het ontstaan van Veenendaal.

Ledenverloop
Per 31 december 2019 heeft de ChristenUnie Veenendaal 446 leden. De verschillende soorten leden
zijn

Hoofdlid
Reductielid
Gezinslid
Combilid (tevens lid
van PerspectieF
Actielid
TOTAAL

1 januari 2019
338
14
78
14

1 januari 2020
337
14
78
15

0
444

0
444

Activiteiten bestuur/fractie
•
•

Nieuwjaarsreceptie
Verkiezingscampagne Provinciale Staten

Verschil
-1

+1

+2

Samenstelling fractie
Samenstelling fractie t/m 21 februari 2019
• Raadslid Tineke Bette, fractievoorzitter
• Raadslid Sanny Brunekreeft, vicefractievoorzitter
• Raadslid Willem van Braak, fractiesecretaris
• Raadslid Arjan Koerts, penningmeester
• Raadslid Henk van Soest
• Raadslid Johan Blad
• Raadslid Jeroen van Esseveld
• Raadslid Roelof Mulder
Samenstelling fractie na 21 februari 2019
• Raadslid Tineke Bette, fractievoorzitter
• Raadslid Sanny Brunekreeft, vicefractievoorzitter
• Raadslid Willem van Braak, fractiesecretaris
• Raadslid Arjan Koerts, penningmeester
• Raadslid Henk van Soest
• Raadslid Jeroen van Esseveld
• Raadslid Roelof Mulder
• Raadslid Jonathan van den Heuvel

Wethouder
Engbert Stroobosscher

Werkbezoeken:
In 2019 hebben fractieleden werkbezoeken gebracht aan:
•
•
•
•
•
•

Het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost
Panorama, met name aan de buurtvaders
Arbeidscentrum Veenendaal
Zorglocatie De Engelenburgh
InteraktContour, een instelling voor begeleid zelfstandig wonen
De brandweerkazerne

De fractie en bestuur op de markt
Op vrijdag 4 januari op de markt van het Bruïneplein en op zaterdag 5 januari op de markt in het
centrum heeft de ChristenUnie weer haar jaarlijkse nieuwjaarsactie gehouden. Er is in totaal 25 liter
aan chocomelk uitgedeeld en de Veense koekjes en andere versnaperingen vonden gretig aftrek. We
kunnen terugzien op een goede en geslaagde nieuwjaarsactie!
Veenendaal Verbinden
Vanwege 1 maart, de complimenten-dag, hebben fractieleden bij de volgende instellingen en
personen een compliment overhandigd:
✓ Bewonersplatform Hoogspan Veenendaal: Platform Hoogspan zet zich al meer dan 15 jaar in
om de Hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te krijgen. Dat verdient een groot
compliment.

✓ Wijs met je Wijk: Een prachtig voorbeeld van nieuwe energie door en voor inwoners en een
stimulans voor samenleven in de wijk.
✓ Wijkmanager Veenendaal-Oost Janneke Penterman: Zij vervult een belangrijke en
waardevolle rol bij diverse zaken in de wijk als het gaat om veiligheid, parkeren en bewoners
initiatieven.
✓ Busmaatschappij Syntus: Goed en toegankelijk openbaar vervoer is belangrijk voor iedereen.
Voor studenten en forensen, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking. Syntus
Utrecht maakt werk van toegankelijkheid.

Verslag van de fractie
De ChristenUniefractie wil aan de hand van 4 thema’s in hoofdlijnen terugblikken op 2019:

1.

Sociaal Domein

Goede en toegankelijke zorg geven, is bij structurele financiële tekorten op het gebied van Jeugdzorg
en WMO een complexe opgave. In de raadsvergadering van juni is richting gegeven voor een nieuwe
opdracht t.b.v. het Welzijnswerk. Met als doel om de regierol van de gemeente sterker te maken,
heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend. Wij verwachten hiermee een kwaliteitsslag op het
gebied van het welzijnswerk. Verder hebben we tijdens de Kadernota aandacht gevraagd voor de
Lokale Inclusie Agenda. Het is belangrijk dat iedereen in de samenleving meedoet, ook mensen die
dagelijks geconfronteerd worden met een beperking. Dit geldt ook voor ons voorstel betreft
gastgezinnen. De rust en de steun van een gastgezin draagt bij aan het beter meedoen in onze
maatschappij en geeft zowel ouders als kinderen meer kansen in hun ontwikkeling, zonder dat dit
direct via zware zorgtrajecten hoeft. De ChristenUnie vraagt al sinds de start van deze collegeperiode
om meer maatwerk in het Minimabeleid en wil meer aandacht voor preventie en proactieve hulp om
uit de schulden te komen. Tijdens de Programmabegroting werd een eerste stap gezet naar een
maatwerkbudget voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen. Veenendaal
heeft een ruimhartig minimabeleid, maar niet alle onderdelen zijn even effectief. De ChristenUnie
heeft er mee ingestemd ongerichte regelingen te schrappen en zo financiële ruimte te creëren voor
vergoedingen op maat. Deze stap was helaas noodzakelijk om ruimte te creëren voor iets beters. Op
ons verzoek heeft het college toegezegd dat mensen die door deze maatregel financieel in de knel
komen op maat worden geholpen, zelfs wanneer het gemeentebudget daarvoor niet toereikend
blijkt.

2.

Veiligheid

De ChristenUnie heeft zich mede ingezet om het lachgasgebruik terug te dringen. In juli is tijdens de
behandeling van de Kadernota hierover een motie aangenomen met daarin concrete maatregelen en
dat is een stap in de goede richting om het lachgasgebruik terug te dringen.
In september is er in de landelijke media aandacht geweest voor moskeescholen waar kinderen les
krijgen in extreem salafistische ideeën. Dat deze lessen ook in Veenendaal plaatsvinden, heeft ons als
fractie zeer verontrust. Vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar is er niet om kinderen te
leren haten. Wij hebben tijdens het debat bij de burgemeester erop aangedrongen om maatregelen
te nemen richting betrokken moskeescholen.

3.

Duurzaamheid

In september is tijdens de raadsvergadering de Startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES)
behandeld en unaniem aangenomen. De ChristenUnie vindt dat de RES een kans en een opgave is
voor Veenendaal en de Regio. Naast de acht Foodvalley gemeenten zitten ook de twee betrokken
provincies, het waterschap, netbeheerders, woningcorporaties, ondernemers en diverse sectoren
aan tafel.
Tijdens de laatste raadvergadering in december hebben we ingestemd met het voorstel om ook bij
de Veenendaalse hoogbouw groente-, fruit- en etensresten apart in te zamelen. Voor de
ChristenUnie gaat daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling. Wij rekenen erop dat de
invoering van dit voorstel zal leiden tot een betere service aan bewoners in de hoogbouw en een
verlaging van de kosten voor iedereen die daarvoor zijn of haar best wil doen.

4.

Fysiek Domein

De gemeenteraad heeft in januari een belangrijk Raadsbesluit genomen over de Voorkeursvariant
Rondweg-Oost en het aanvullende Veenendaalse advies aan de Provincie Utrecht. De ChristenUnie
vindt de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan een goede oplossing voor de
leefbaarheid en bereikbaarheid voor de wijk Veenendaal-Oost.
In februari heeft de Provinciale Staten Utrecht het besluit genomen over de Rondweg-Oost. De
provincie Utrecht zal een grote financiële investering doen in de mobiliteit in onze gemeente. Onze
wensen voor verbreding van de Rondweg-Oost en het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising ter
hoogte van de Prins Clauslaan komen daarmee in vervulling.
Op 13 april is de autotunnel aan de Voorpoort en op 30 september is de fietstunnel nabij de
treinovergang aan de Nieuweweg-Noord geopend. Hoe bijzonder, met in gedachten dat onze fractie
in november 2009 voor deze onderdoorgangen onder het spoor hebben gepleit.
In mei werd het raadsvoorstel Beheersverordening gemeentelijke Begraafplaats en Rouwcentrum De
Munnikenhof behandeld. De ChristenUnie vindt een goed verzorgde begraafplaats belangrijk uit
eerbied voor de doden en met respect voor de nabestaanden. Daarom hebben wij tevens het
voorstel gedaan om herkenbaar te maken waar op het oude kindergrafveld, waar meer dan duizend
kinderen zijn begraven, de looppaden zijn en waar de kindergraven liggen. Het raadsvoorstel en onze
motie is unaniem door de raad aangenomen.
Donderdag 17 oktober is de belangrijke stap genomen om de verkabeling van de hoogspanningslijn
in Veenendaal mogelijk te maken. De noodzaak om de hoogspanningslijn ondergronds aan te
brengen is duidelijk. Niet alleen vanwege het voorzorgprincipe, maar ook vanwege het gevaar op
calamiteiten en brandveiligheid.
Is het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningslijn technisch haalbaar en financieel
betaalbaar? Deze vragen hebben ons als ChristenUnie sinds 2003 beziggehouden. Wij hebben echter
nooit de moed opgegeven. Al die jaren hebben wij als ChristenUnie, zowel plaatselijk, provinciaal en
landelijk aan dit Hoogspanningsdossier gewerkt. De raad van Veenendaal heeft unaniem het
raadsvoorstel voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn aangenomen, een historisch
moment!

Financieel verslag 2019
Door penningmeester Gijsbert Juffer

