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jaarverslag ChristenUnie Gorinchem 2016 
 
inleiding en doel 
 
Ook dit jaar wil het bestuur van de ChristenUnie Gorinchem verantwoording afleggen over het 
doen en laten het afgelopen jaar. 
 
 
bestuur 
 
samenstelling 
 
Helaas moeten we beginnen met de constatering dat het bestuur onderbezet is. In de loop 
van 2016 heeft Jos de Kock gemeend zijn functie als voorzitter te moeten beëindigen. Omdat 
ook de andere vacatures nog niet vervuld zijn, is de samenstelling van het bestuur aan het 
eind van 2016 als volgt: 
- voorzitter  vacature 
- secretaris  vacature 
- penningmeester Albert Don 
- politiek secretaris Harro van Heukelum 
- pr   Ivo van Willigen 
 
 
vergaderingen 
 
De bestuursvergaderingen staan dan ook veelal in het teken van de zoektocht naar nieuwe 
bestuursleden. Enkele leden zijn benaderd, maar vooralsnog zijn de vacatures niet vervuld. 
In totaal zijn er 7 vergaderingen geweest: 
- 4 maal een reguliere bestuursvergadering 
- 1 maal de jaarlijkse vergadering met het bestuur van de SGP 
- 1 maal een algemene ledenvergadering 
- 1 maal een openbare vergadering met als onderwerp ‘Visie op de Stad’ 
 
 
leden 
 
ledental 
 
Het aantal leden blijft ook in 2016 stabiel.  
 
 
ledenvergadering 
 
Naast de reguliere jaarlijkse algemene ledenvergadering, was er een openbare vergadering. 
Raadsleden Marjo Molengraaf en Anne de Jong hebben daar een presentatie gegeven over 
“wat wil Gorinchem zijn in 2035”. Dit is een onderwerp dat speelt in de raad. Er zijn allerlei 



Gorinchem Secretariaat Harro van Heukelum 
  Dr. Zwaanstraat 13 
  4205 AL  Gorinchem 
e-mail  hvanheukelum@gorinchem.christenunie.nl 

ontwikkelingen op bestuurlijk, demografisch en politiek niveau. Hoe moet je daar naar kijken? 
En dus wil de gemeente een lange-termijnvisie hebben. Wat wil Gorinchem in 2035 voor 
gemeente zijn? Dat betekent wel keuzes maken. 
Als ChristenUnie willen we een bijdrage leveren. 
Over een aantal onderwerpen spuien wij ideeën. 
- Over een gezonde samenleving. 
- Over duurzaam werken, wonen en leven. 
Gevolg is een levendige discussie waar de beide raadsleden inspiratie uit kunnen putten. 
 
 
fractie 
 
samenstelling 
 
De samenstelling van de fractie is ongewijzigd. In de 3-manfractie ChristenUnie-SGP zitten 
namens de ChristenUnie Marjo Molengraaf en Anne de Jong. 
In de schaduwfractie heeft Harro van Heukelum na bijna 25 jaar trouwe dienst plaats gemaakt 
voor een nieuwe fractie-assistent: Albert-Jan Oevering. 
 
overleg bestuur – fractie 
 
Er is geregeld contact tussen wethouder, raadsleden en bestuur. Vaak in de wandelgangen, 
maar ook worden over en weer de vergaderingen bezocht. 
 
 
college 
 
Het college in Gorinchem maakt roerige tijden door. Nadat eerst D66 uit het college was 
gestapt en vervangen werd door het CDA moest afgelopen jaar de wethouder van het CDA het 
veld ruimen “om persoonlijke redenen”. Het college gaat echter door als minderheidscollege, 
met gedoogsteun van de oppositie.  
Onze wethouder, Hans Freije, heeft daardoor een aantal extra teken in zijn portefeuille 
gekregen. 
 
 
tot slot 
 
We kijken terug op een politiek bewogen jaar. In het bestuur door de voortdurende vacatures; 
in het college en de raad door de politieke roering. 
We zijn daardoor des te dankbaarder dat onze fractie in de raad en onze wethouder in het 
college constructief aanwezig zijn gewaardeerd worden. Onze dank gaat uit naar onze 
Hemelse Vader, die wij daarvoor dank zeggen. Wij dragen college en raad op aan Hem. 


