
JAARVERSLAG 2019 

 

1. Inleiding 

 

Het jaar 2019 kan, na vele personele wisselingen in 2018, als rustig worden 

bestempeld. In de fractie en het bestuur was er een minimale bezetting waardoor we 

bewuste keuzes hebben gemaakt waar we onze energie in zouden steken. We hebben 

ernaar gestreefd om onze geledingen te versterken en op zoek te gaan naar nieuwe 

bestuursleden en fractiemedewerkers zodat het ChristenUnie geluid zou blijven 

klinken. Met Gods kracht is dat wonderwel gelukt.  

 

2. Terugblik en vooruitblik vanuit het bestuur   

 

Concreet betekende dit dat Roland Amoureus is gestopt als bestuurslid van de lokale 

afdeling en dat Corine de Rooij heeft aangegeven in 2020 te willen stoppen. Rines de 

Graaff heeft aangegeven te willen overstappen van het bestuur naar de fractie en heeft 

het burgerraadslidmaatschap aanvaard. Voor Roland Amoureus hebben we Rob van 

Bennekom, onze fractieondersteuner, bereid gevonden om voorzitter te willen worden 

van onze afdeling. Martin Padmos heeft zich beschikbaar gesteld voor opnieuw een 

termijn van 4 jaar te willen dienen als secretaris van onze afdeling.  

 

Als bestuur en fractie streven wij ernaar om in 2020 en 2021 ons voor te bereiden op 

de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Daarbij kijken we allereerst uit naar mensen 

die op de gemeenteraadsverkiezingslijst willen staan en die ook daadwerkelijk het 

raadswerk willen gaan doen. Er is gebleken dat bij uitval of vertrek van mensen er 

genoeg mensen op de lijst moet staan, die het raadswerk zou willen doen of kunnen 

overnemen.  

 

3. Algemene Levenvergadering van 10 april 2019 

 
Op de ALV op 10 april 2019 zijn het verslag van de secretaris en het financiële verslag van de 

penningmeester besproken en goedgekeurd. Martin Padmos is opnieuw gekozen voor de 

komende vier jaar en Corina de Rooij wordt opnieuw verkozen totdat er een nieuwe 

penningmeester is gevonden. Rines de Graaff verlaat het bestuur en heeft zijn plaats als 

burgerraadslid in de raad ingenomen. Op de ALV op 14 oktober 2019 heeft de vergadering 

Rob van Bennekom gekozen als voorzitter en hebben we Roland Amoureus van harte Gods 

zegen gewenst na meer dan 10 jaar trouwe dienst.  

 

Het rooster van aftreden is vervolgens als volgt: 

1. Corina de Rooij  - penningmeester (van 2019 - niet herkiesbaar 2020) 

2. Rob van Bennekom  - voorzitter  (van 2019 - herkiesbaar in 2023)  

3. Martin Padmos  - secretaris  (van 2019 - herkiesbaar 2023) 

4. Vacature    - algemeen lid  (van 2020 - herkiesbaar 2024) 

5. Vacature                    - PR   (van 2021- herkiesbaar 2025) 

 

4. Ledenzaken 

 



In begin van 2019 is er een gegevens-opschoonactie gehouden onder de leden. Alle leden 

waarvan geen email of adresgegevens bekend waren zijn opgevraagd zijn benaderd. De 

ledenaantallen betreffen de ledenaantallen per 31 december van het genoemde jaar.  

 

Jaar Leden erbij Leden eraf Leden per 31-12 Opmerkingen 

Voor 2010 151 -40 111 Vanaf 1984 

2011 5 -7 109  

2012 4 -3 110  

2013 2 -12 100 CU Kr ad Lek 

2014 1 -2 99 Verkiezingen 

2015 1 -4 96  

2016 3 -6 93  

2017 7 -2 98  

2018 7 -3 102 Verkiezingen 

2019 3 -7 98 Opschoonactie 

     

 

De reden van vermindering van het aantal leden is als volgt: 

a. Meer interesse in andere partij (2) 

b. Verhuizing naar een andere gemeente (2) 

c. Afname betrokkenheid bij de afdeling (1) 

d. Reden onbekend (2) 

De toename van het aantal leden is als volgt: 

a. Meer betrokkenheid bij de afdeling en wens tot meer participatie (1) 

b. Meer betrokkenheid bij de afdeling zonder participatie tot nu toe (2) 

 

5. Algemene vergaderingen CU / congressen / Provinciale Unievergaderingen 

Door het geringe aantal leden in het bestuur is er geen deelname geweest aan 

bovenplaatselijke vergaderingen of activiteiten.  

 

6. Communicatie 

Reinier Cornet heeft zeer regelmatig en zeker als er wat te melden was vanuit de 

fractie, aangevuld met soms berichten vanuit het bestuur, onze Nieuwsbrief gestuurd. 

We hebben ervoor gekozen om de Nieuwsbrief niet periodiek te versturen maar als er 

aanleiding voor is. Martin Padmos heeft de opleiding tot Algemeen Coördinator AVG 

met goed gevolg doorlopen. Als gevolg van eerdere vragen op de ledenvergadering is 

er een privacyverklaring op de website geplaatst. 

 

7. Verslag vanuit de fractie 

Door: Reinier Cornet, Rines de Graaff en Robin Ponne 

 

Als fractie kijken we terug op een bewogen jaar. Politiek-inhoudelijk denken we hierbij 

aan de discussie rondom de tweede oeververbinding, waarvan lang sprake was dat deze 

wellicht tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard gebouwd zou worden. Uiteindelijk is 

de keuze gevallen op variant tussen Rotterdam-Kralingen en De Esch. Duidelijk is wel 

dat er een pakket van ongeveer €90 miljoen euro beschikbaar zal worden gesteld vanuit 

Rijk, provincie, MRDH en gemeenten om de Algeracorridor aan te pakken. Daarnaast 

zijn we in Krimpen aan den IJssel zelf al gestart met de werkzaamheden rondom de 



Grote Kruising. Deze verlopen vooralsnog voorspoedig. Politiek hoogtepunt voor de 

ChristenUnie-fractie was onze motie waarin we het college opriepen geld beschikbaar 

te stellen voor structurele maatregelen om geluidsoverlast langs de N210 aan te pakken. 

Mede dankzij deze motie zullen binnenkort werkzaamheden worden gestart om 

geluidsschermen te plaatsen langs het gedeelte van de N210 bij de Van Eijcklaan en de 

Verbindingsweg.  

 

Helaas kenmerkte 2019 zich vooral als een jaar waarin veel (politieke) incidenten 

hebben plaatsgevonden. In het begin van het jaar kwam burgemeester Martijn Vroom in 

opspraak wegens een ongelukkig Facebook-bericht. Nadat hij zijn excuses had 

aangeboden, werd alsnog een motie van treurnis tegen hem ingediend. Onze fractie 

steunde deze motie niet. Aan het einde van het jaar spatte de coalitie van Stem van 

Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66 uit elkaar. Directe aanleiding was de verkoop 

van de Big Bear. Dit voormalig jongerencentrum was door de gemeente in de vrije 

verkoop gezet en door een stichting met Hindoeïstische grondslag gekocht. Dit leidde 

tot veel protest bij lokale partijen, mede omdat de wethouder de raad niet goed 

geïnformeerd zou hebben. In werkelijkheid lag het probleem er vooral in dat een aantal 

partijen eigenlijk een andere bestemming voor de Big Bear wilden, maar daar was het 

te laat voor.  

 

Als ChristenUnie-fractie hebben we vanaf het begin van deze discussie een helder 

standpunt verwoord: de Big Bear stond in de vrije verkoop, en iedereen mocht het pand 

kopen en gebruiken binnen het bestaande bestemmingsplan. De achtergrond van de 

kopers, dus ook welke levensbeschouwing zij aanhouden, mag en mocht geen 

belemmerende factor zijn. Nadat de raad in eerste instantie bij meerderheid (zonder 

steun van onze fractie) een motie had aangenomen met de bedoeling de verkoop te 

blokkeren, kon de verkoop uiteindelijk toch doorgaan, nadat enkele politieke partijen 

uiteindelijk ook hadden ingezien dat de koper van de Big Bear geen blaam trof en het 

recht had om het pand te kopen. 

 

Deze kwestie heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat Krimpen aan den IJssel sinds 

december 2019 geen coalitie meer heeft. Begin 2020 zijn gesprekken gestart tussen 

ChristenUnie, CDA, SGP, PvdA, VVD en Krimpens Belang. Deze gesprekken hebben 

inmiddels geleid tot een nieuwe coalitie en een nieuw college, dat op 2 juli beëdigd zal 

worden. 

 

Tot slot willen we hier ook vermelden dat we in de persoon van Robin Ponne een 

enthousiaste fractie-ondersteuner hebben gevonden, en een waardevolle toevoeging 

voor ons als fractie. Het is fijn dat we nu de mogelijkheid hebben om het vele werk weer 

wat meer te verdelen.  

 

 

8. Tot slot 
 

Als christen van onze Hemelse Vader weten we dat God alles in zijn hand heeft. Onze 

kracht is maar klein maar als een Gideonbende strijden wij voor meer gerechtigheid, 



duurzaamheid en meer onderlinge liefde in onze burgerlijke gemeente. We bidden dat 

onze plaatselijke afdeling van de ChristenUnie tot zegen zal zijn voor alle 

medeburgers in Krimpen aan den IJssel en daarbuiten. We weten ons geleid door de 

Heilige Geest, naar ons grote voorbeeld Jezus Christus. Laten we in onze afdeling 

elkaar steunen en zorgdragen voor elkaar en zo onze Heer en Heiland dienen, ook als 

het gaat om de publieke zaak. 

 

 

Krimpen aan den IJssel, 20 juni 2020 

Secretaris, Martin Padmos 

 


