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ChristenUnie Capelle aan den IJssel in 2017
In 2017 bestond de fractie uit de volgende personen:
Michiel Grauss en Peter Eilander (raadsleden), Ard Bakker en Hilde Groenendijk (burgerraadsleden),
Jan Dijkema en Lucenda Adopai (fractieondersteuning). In het najaar van 2017 heeft Ard Bakker
afscheid genomen als burgerraadslid wegens verhuizing naar een andere gemeente.
In 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Jan Bette, voorzitter, Robert van Eersel, penningmeester, Jaco de Graaf, secretaris, Ard Bakker, lid. In
het najaar van 2017 is afscheid genomen van Jaco de Graaf als secretaris en Ard Bakker als lid van het
bestuur. Hij is opgevolgd door Jan Willem Schoemaker. Daarnaast is ook Trudy de Ruig in het najaar
van 2017 als politiek secretaris toegetreden tot het bestuur.
Op 5 januari 2017 is een bestuursvergadering gehouden. In deze vergadering is stilgestaan bij de
stellingname van de Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie t.a.v. het Oekraïne verdrag. Binnen
het bestuur is gediscussieerd over dit gevoelige onderwerp. Verder is aandacht besteed aan de
voorbereidingen van de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 en de Gemeenteraadsverkiezingen in
2018.
In het voorjaar van 2017 is vanuit Capelle aan den IJssel actief meegewerkt aan de Tweede Kamer
verkiezingen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de ChristenUnie 5 zetels heeft behaald.
In het najaar van 2017 zijn bestuursvergaderingen gehouden op 21 september 2017, 23 oktober 2017
en 6 november 2017. Deze stonden allen vooral in het teken van de voorbereidingen van de
Gemeenteraadsverkiezingen.
In 2017 is door de fractie een verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen opgesteld.
De kernboodschap was:
De ChristenUnie
 zorgt dat iedereen meetelt
 investeert in de toekomst van kinderen
 komt op voor (godsdienst)vrijheid
Op 20 november 2018 is een ledenvergadering gehouden. In deze vergadering is afscheid genomen
van Jaco de Graaf en Ard Bakker en zijn Trudy de Ruig en Jan Willem Schoemaker formeel benoemd
als leden van het bestuur. Zij waren eerder in het najaar al actief binnen het bestuur. Daarnaast is het
advies van de selectiecommissie besproken en overgenomen en de kandidatenlijst voor de
Gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In de vergadering is uitgebreid stilgestaan bij het
verkiezingsprogramma. Peter Eilander, lijsttrekker, heeft een toelichting gegeven op het
verkiezingsprogramma, dat daarna door de leden met enkele suggesties voor aanpassingen is
vastgesteld.
Ook in het afgelopen jaar hebben de politieke activiteiten namens de ChristenUnie in bestuur,
gemeenteraad en commissies onverminderd voortgang gehad. Het stemt tot dankbaarheid dat een team
van mensen voor de ChristenUnie in Capelle aan den IJssel werkzaam is. Die dankbaarheid spreken
we uit jegens God die krachten geeft voor dit werk. En we vragen Hem of hij ook in de komende tijd
daarvoor de nodige energie en het inzicht wil geven.
Jan Willem Schoemaker (secr.)
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