
 
  

  

  

  

  

Ridderkerk, jaarverslag 2021 

  

  

bestuur  

  

- Het bestuur vergaderde in 2021 vijf keer. Steeds was daarbij ook wethouder Marten Japenga en/of 

iemand van de fractie aanwezig. De vergaderingen vonden als gevolg van de coronamaatregelen 

deels online plaats. 

- Daarnaast was er contact met de fractie en de wethouder tijdens fractievergaderingen, alhoewel het 

bestuur ook moest constateren dat aanwezigheid daarbij vaker kan en moet, bijzondere activiteiten en 

tussentijdse gesprekken.  

- De samenstelling van het bestuur bleef formeel ongewijzigd. Stefan Leertouwer trad tijdens de 

ledenvergadering in februari toe tot het bestuur, maar was al vanaf eind 2020 actief. 

- Het bestuur bestond in 2021 uit Leo van der Welle (voorzitter), Raymond Schrik, Mariëtte Zegveld 

(penningmeester), Otto Louter, Stefan Leertouwer en Erica Houtman (secretaris). 

 

fractie en wethouder  

  

- De fractie bestond geheel 2021 uit Robert Kooijman (fractievoorzitter) en Erna de Wolff. 

- (Het bestuur van) ChristenUnie Ridderkerk is blij met en dankbaar voor het werk van de fractie en de 

wethouder. In en buiten de raadsvergadering weten zij waardering te oogsten door hun betrokkenheid 

en doordachte bijdragen. Als bestuur volgen wij hun inzet met bewondering. We bidden met en voor 

hen om voortdurende wijsheid en zegen van God.  

- De fractieleden en de wethouder lieten ook van zich horen in columns in De Combinatie over (o.a.) 

verschillende duurzaamheids- en sociale onderwerpen. 

- De fractie werd bijgestaan door een steunfractie met denkkracht uit verschillende hoeken van de 

samenleving. 

- De fractie vergaderde deels online, deels live. 

 

leden  

 

- Er vonden twee ledenvergaderingen plaats, op 16 februari en op 9 november. De laatste vergadering 

stond geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

- De afdeling Ridderkerk heeft circa 125 leden. Daar werden in 2021 de bijna 25 leden van de afdeling 

Albrandswaard aan toegevoegd. Deze afdeling werd opgeheven. 

  

bijzondere activiteiten  

 

- In 2021 vonden verschillende voorbereidingen plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 

Er werd een kandidatenlijst samengesteld (via een selectiecommissie), er werd een 

verkiezingsprogramma geschreven (inclusief standpunten over een veelheid van onderwerpen op de 

website), de campagne werd opgestart met verschillende kleinere activiteiten en veel berichten via de 

sociale media. 

- Daarnaast werd bijvoorbeeld de inmiddels traditionele valentijnsactie gehouden, waarbij vrijwilligers 

of andere bijzondere groepen in het zonnetje worden gezet. 

- Er moesten ook geplande activiteiten gecanceld worden, meestal vanwege beperkende 

coronamaatregelen. 

 



communicatie  

 

 - De informatie over ChristenUnie Ridderkerk is te vinden op de website. De leden krijgen meerdere 

keren per jaar een (digitale) nieuwsbrief. Verder zijn wij te vinden op/via facebook en twitter. 


