Jaarverslag 2018 ChristenUnie Gooi-Noord
Het jaar 2018 stond voor de kiesvereniging uiteraard in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Met 2 raadsleden in Huizen en na 4 jaar afwezigheid opnieuw een raadslid
in Gooische Meren kunnen we met dankbaarheid terugkijken.

Gemeenteraadsverkiezingen
Als bestuur zijn we in de tweede helft van 2017 begonnen met de voorbereidingen op de
gemeenteraadsverkiezingen en dat heeft zich doorgezet in 2018. Kiescommissies werden opgericht,
kandidaten gekozen en vrijwilligers gezocht die een bijdrage wilden leveren tijdens de campagnes.
Uiteraard is er ook veel energie gestoken in de verkiezingsprogramma’s.
Voor de gemeente Gooische Meren werd als lijsttrekker gekozen voor Roel Kamphuis. De doelstelling
was om een zetel in de wacht te slepen waarmee de ChristenUnie na 4 jaar weer vertegenwoordigd
zou zijn in de gemeenteraad. En dat is gelukt! Roel wordt ondersteund door Rieki Blom Louwers en
Jos den Hengst.
In Huizen werd wederom Wessel Doorn gekozen als de lijsttrekker met op nummer twee Marijke
Terlouw. De doelstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen was opnieuw het behalen van 2 zetels.
Dat is gelukt. Sterker nog, het werden er uiteindelijk bijna zelfs 3. De fractie wordt ondersteund door
Dagmar Doorn, Mart Boonstra en Tom Herlaar.
Marleen Mauritz heeft afscheid genomen als raadslid. Het bestuur bedankt haar voor haar enorme
inzet de afgelopen jaren. In Huizen is helaas de ambtstermijn van Marianne Verhage als wethouder
niet verlengd. Dat is in onze ogen echt een verlies voor Huizen en we willen ook haar bedanken voor
wat ze de afgelopen jaren heeft neergezet.

Beleidspunten
In de verkiezingsprogramma’s zijn de beleidspunten voor de komende 4 jaar vastgelegd. Het
verkiezingsprogramma van Huizen kan teruggelezen worden op
https://huizen.christenunie.nl/programma. Voor het verkiezingsprogramma van Gooische Meren kun
je gaan naar https://gooisemeren.christenunie.nl/programma.

Bestuur
Vanwege de verkiezing van Marijke Terlouw als raadslid moest het bestuur opzoek naar een nieuwe
voorzitter. Het bestuur bedankt Marijke voor haar inzet als voorzitter. Marianne Verhage is gepolst
voor de functie van voorzitter en heeft aangegeven deze rol te willen vervullen. Met de ervaring die
zij meebrengt is zij een aanvulling voor het bestuur.
Het bestuur van de kiesvereniging bestaat einde jaar uit Marianne Verhage(voorzitter - moet nog
bekrachtigd worden door de ledenvergadering), Elmer Benjamin (vice-voorzitter), Johan Blom
(secretaris), Gerard Barmentlo (penningmeester) en Michel Klein (algemeen lid).

2018 en verder
Na de verkiezingen in maart is voor het bestuur de blik gericht geweest op de komende 4 jaar. Hoe
kan het bestuur de raadsleden ondersteunen en hoe kunnen de leden geïnformeerd, gehoord en
betrokken worden bij het werk van de raadsleden. Het denken daarover is gestart, raadsleden en

bestuur hebben er over gesproken en ideeën zijn ondertussen aan het papier toevertrouwd. De
doelstelling is om dit proces te hebben afgerond halverwege 2019.
Als bestuur kijken we dankbaar terug op 2018. Mooi om Gods zegen te zien met 2 raadsleden in
Huizen en 1 in Gooise Meren.

