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Alweer ruim anderhalf jaar is de ChristenUnie, zowel in Gooise Meren als in Huizen, 
vertegenwoordigd en actief in de raad. Daar raken we een beetje aan gewend maar zijn er 
tegelijkertijd ook nog steeds erg dankbaar voor dat de standpunten van de ChristenUnie 
uitgedragen worden in beide gemeenteraden. 

Onze fractieleden 
In 2019 geen landelijke of gemeenteraadsverkiezingen maar wel die voor de provincie en de 
waterschappen. Twee van onze bestuursleden zijn gekozen: Michel Klein als fractielid in de Staten 
van Noord-Holland en Elmer Benjamin in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  

In Gooise Meren zit Roel Kamphuis voor de ChristenUnie in de raad en maakt in zijn eerste periode 
als raadslid een steile groeicurve door. Datzelfde geldt voor Marijke Terlouw in Huizen. Zij vormt 
samen met Wessel Doorn de fractie. 

Belangrijke onderwerpen in de raad 
 

In 2019 heeft de ChristenUnie in Huizen naast hun inbreng en besluitvorming op alle voorstellen 
vanuit de raad zich specifiek hard gemaakt voor de volgende zaken: 

 motie ingediend om bezuiniging Tegemoetkoming chronisch zieken van tafel te krijgen. 
Helaas kregen we daar onvoldoende steun; 

 We hebben geprobeerd verbod op recreatief gebruik (misbruik) van lachgas in de APV te 
krijgen, ook hiervoor bleek onvoldoende steun; 

 het 'visserskerkhof' op de Oude begraafplaats aan de Naarderstraat een beschermde status 
te geven (cultureel erfgoed). Deze motie heeft het gehaald. 

 Het plaatsen van extra laadpunten elektrische fietsen. Het college heeft dit voorstel 
meegenomen. 

In 2019 heeft de ChristenUnie in Gooise Meren zich hard gemaakt voor de volgende zaken: 

 De motie mede door de ChristenUnie voor het ontzorgen bij problematische schulden. 
Helaas heeft deze het niet gehaald; 

 De motie ingediend door de ChristenUnie: Taakstelling huisvesting Statushouders. Ook deze 
heeft het helaas niet gehaald; 

 In de Perspectiefnota voor 2020 met betrekking bestond onduidelijkheid m.b.t een 
reservering voor het verschaffen van blijversleningen. Reden voor de ChristenUnie Gooise 
Meren om een motie in te dienen om meer duidelijkheid te krijgen over de vorderingen met 
het invulling geven aan het eerder genoemde instrument 10 van de lokale woonvisie. 

 
Bestuur 
Het bestuur is in 2019 niet in samenstelling gewijzigd. Het bestuur van de vereniging Gooi Noord 
bestaat uit Marianne Verhage (voorzitter), Elmer Benjamin (vice-voorzitter), Johan Blom (secretaris), 



Gerard Barmentlo (penningmeester) en Michel Klein (algemeen lid). In de loop van 2019 is Marianne 
pas officieel voorzitter geworden maar in de praktijk is zij dit gedurende heel 2019 geweest. 
 

Aandachtspunten bestuur 2019 
Gedurende 2019 heeft het bestuur zich beraamd over zaken waarin we graag stappen willen maken 
samen met de raadsleden, de steunfracties en de leden. Daarbij zijn we uitgekomen op 5 punten 
waar op we de focus willen leggen: 

 een gebedsgroep in Gooise Meren en in Huizen die de raadsleden ondersteunt met gebed. 
 hoe kunnen bestuur en fractieleden elkaar beter versterken en ondersteunen? 
 hoe creëren we een bredere basis van leden en actieve leden? 
 hoe kunnen we de communicatie naar leden verbeteren zodat een grotere binding ontstaat? 
 op welk sociaal punt kunnen we ons als ChristenUnie onderscheiden in de komende jaren, 

een punt waar we leden, scholen, kerken, buurten en inwoners bij kunnen betrekken? 

In 2020 gaan we verder met het praktisch uitwerken van deze aandachtspunten. 

 
 

Contact met de leden 
- Ledenvergadering 

In april 2019 hadden we een erg geslaagde ledenvergadering op een locatie van het Goois 
Natuur Reservaat (GNR). De middag bestond uit een toelichting over de activiteiten van GNR 
door de directrice Karin Kos, gevolgd door een discussie over de toekomst van het GNR en de 
relatie met de provincie en de gemeenten. Daarna hebben we rondleiding gekregen over o.a. 
het wildviaduct onder leiding van GNR medewerker Jaap Vlaanderen. Hij liet onder andere 
zien hoe dieren hier gebruik van maken. De moeite waard! Daarna volgde het meer officiële 
gedeelte met daaronder het bespreken van de jaarstukken en de begroting, unaniem door 
de leden goedgekeurd. Tenslotte hebben we een heerlijk buffet genuttigd, gemaakt en 
geserveerd door de Jude foundation (een cateringsbedrjjf door integrerende statushouders). 

- Nieuwsbrieven 

Gedurende de loop van het jaar hebben de leden een aantal nieuwsbrieven ontvangen. De 
wens van het bestuur is om daar in het nieuwe jaar meer regelmaat in te brengen. 

- Aantal leden  

Het leden aantal is in 2019 vrijwel gelijk gebleven en staat vrij stabiel op ca. 150 leden. 

 

Onze blik op 2020 
In 2020 willen we verder stappen maken met de genoemde aandachtspunten en daar zal de meeste 
aandacht van het bestuur op zijn gericht. We kijken dankbaar terug op 2019. We hebben goede 



fractie leden en tegelijkertijd mooie mensen in de gemeenteraad, provincie en waterschap. Dat is 
heel veel waard. 


