
 
  

  

  

  

  

Ridderkerk, jaarverslag 2019 

  

  

bestuur  

  

- Het bestuur vergaderde in 2019 drie keer. Steeds was daarbij ook wethouder Marten Japenga en 

iemand van de fractie.  

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

activiteiten en de jaarlijkse voortgangsgesprekken.  

- De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. 

- Drie leden van het bestuur, Leo van der Welle, Raymond Schrik en Erica Houtman, volgden een 

training avg. 

  

fractie en wethouder  

  

- (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 duurzaamheidsonderwerpen. 

- De steunfractie werd versterkt met denkkracht uit verschillende disciplines. We zijn er blij met de 

breedte die nu in de fractie en steunfractie aanwezig is. 

- In 2019 werd ook een training georganiseerd waarin werd nagedacht over onze maatschappelijke 

betrokkenheid en de doelen en ambities voor de rest van de raadsperiode. De thema’s zijn groen en 

blauw, zichtbaar contact en gelukkige en gezonde Ridderkerkers. 

 

verkiezingen 

 

- Er vonden verkiezingen plaats voor het Waterschap en de Europese Unie. Bij de eerste hadden we 

‘inbreng’ op de lijst, voor de tweede is geflyerd. 

 

leden  

 

- De ledenvergadering vond plaats op 2 december. Er stonden geen bijzondere onderwerpen op de 

agenda. 

- De afdeling Ridderkerk heeft een kleine 120 leden. Het aantal is al jaren stabiel. 

  

bijzondere activiteiten  

 

- We toonden onze waardering voor vrijwilligers door op Valentijnsdag heerlijke chocolaatjes uit te 

delen. 

 

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. 


