
 

 
 

Bestuurlijk jaarverslag 2018 ChristenUnie afdeling Langedijk 
 
 
Met dank aan God voor alles wat we het afgelopen jaar uit Zijn hand ontvingen, presenteert het bestuur haar 
jaarverslag 2018. 
 
In maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. We behielden onze zetel in de gemeenteraad. Onze partij 
is niet meer de kleinste partij. De PvdA is niet iets kleiner. De coalitievorming was niet makkelijk. De 
ChristenUnie werd gevraagd aan te sluiten. Fractie en bestuur hebben dit zorgvuldig afgewogen en besloten tot 
deelname aan de coalitie met Dorpsbelang Langedijk, VVD, HvL/D66 en PvdA. Omdat er geen ruimte is voor vijf 
wethouders én omdat de ChristenUnie geen wethouderskandidaat had, is gekozen voor een gezamenlijk 
optrekken met de PvdA, die wel een wethouder konden leveren. De vijf partijen hebben een bestuursakkoord 
opgesteld. In dit akkoord heeft de ChristenUnie zeven van haar tien speerpunten kunnen verwezenlijken. Zo 
hebben we directe invloed op sociaal beleid, duurzaamheidsbeleid, kernenbeleid, burgerparticipatie, jeugd- en 
ouderenzorg en verkeer. 
 
Het bestuur heeft vergaderd in september. Belangrijke onderwerpen waren het verloop van de campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezing, de uitslag van de verkiezing, onze collegedeelname, de gevolgen van de AVG en 
de toekomst van onze afdeling na de fusie met Heerhugowaard. Daarnaast zijn er verschillende overleggen 
geweest met de fractie.  
 
In november werd een ledenvergadering gehouden. Onderwerp van vergadering waren het bestuurlijk en 
financieel jaarverslag en de toekomst van de afdeling met het oog op het samengaan met Heerhugowaard. 
Vervolgens was er gelegenheid een fractievergadering bij te wonen.  
 
De leden van onze lokale afdeling zijn met nieuwsbrieven regelmatig bijgepraat over het werk van de fractie en 
berichten van het bestuur. 
 
De afdeling bestond in 2018 uit 65 leden. Het financiële jaarverslag 2018 is te vinden op onze website onder 
ANBI. De vereniging is financieel gezond. 
 
Het jaar 2019 is een belangrijk jaar voor het samengaan van onze afdeling en de afdeling Heerhugowaard.  
 
 
Het bestuur, 
 
Erica van As, voorzitter 
Hans van Pijkeren, secretaris 
Arjan Holsappel, penningmeester 

 


