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Jaarverslag ChristenUnie Culemborg A.D. 2018 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Voor ChristenUnie Culemborg begon het jaar 2018 met de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen. Op 12 januari vond een nieuwjaarsborrel annex algemene 

ledenvergadering plaats. De kandidatenlijst was al in oktober 2017 vastgesteld. Tijdens deze 

vergadering werd ook het verkiezingsprogramma vastgesteld, nadat er met amendementen 

nog enkele zinnen gewijzigd waren.  

Al snel na deze vergadering startte de campagne, onder leiding van Peter Versteeg. Met een 

klein groepje mensen, die soms veel kou moesten trotseren, wist de partij toch goed 

zichtbaar te zijn. De campagne resulteerde op 21 maart in 2 zetels, voor Daniel Jumelet en 

Kees van der Zaag. ChristenUnie Culemborg moest daarmee afscheid nemen van de 

raadsleden Maarten van Eck en Gert Mostert. Op 26 maart werden Kees en Daniel beëdigd 

als raadslid.  

Gebed 

Kort na de verkiezingen startte de afdeling met maandelijkse gebedsavonden, waar gebeden 

wordt voor Culemborg, de plaatselijke politiek en de politiek op provinciale, landelijke en 

Europese schaal.  

Raadsonderhandelingen 

Verder begonnen de raadsonderhandelingen. De nieuwe raad koos er al snel voor om te 

gaan voor een raadsakkoord in plaats van een coalitieakkoord. Het proces om tot een 

raadsakkoord te komen bleek een grote uitdaging. Het was nog nooit op deze manier 

doorlopen. Gedurende het proces stapten de VVD en de SP eruit.  

Na enkele maanden werd een raadsakkoord bereikt. Toen begon het spel rond de ‘poppetjes’ 

(wethouders), dat tot dan toe buiten de onderhandelingen was gehouden. Gekozen werd 

voor 4 wethouders, waarbij het als vanzelfsprekend gepresenteerd werd dat de drie grootste 

partijen binnen de ‘coalitie’ een wethouder zouden leveren. Hoewel Gert en Kees zich van 

tevoren bereid hadden verklaard om wethouder te worden, besloot de fractie om Daniël naar 

voren te schuiven als wethouderskandidaat. Tijdens de wethoudersverkiezing stond Daniel 

tegenover Simon Buwalda, een kandidaat van het CDA. De raad koos voor Buwalda. 

Daarmee werd kort voor het zomerreces duidelijk dat Daniel door kon gaan als 

gemeenteraadslid.  

Wisselingen bestuur 

Gedurende diezelfde periode had Peter Versteeg aangegeven dat hij wilde stoppen als 

bestuurslid en secretaris. Stephen Richards en Gert Mostert hadden zich echter bereid 

verklaard om tot het bestuur toe te treden als respectievelijke penningmeester en secretaris. 

Tijdens de ledenvergadering van 19 juni 2018 werden zij benoemd.  

 

 

mailto:info@culemborg.nl
http://www.cu-culemborg.nl/


 

Correspondentieadres M 06 13086310  T @CU_Cborg 

Parklaan 103 E info@culemborg.nl   F www.facebook.com/christenunieculemborg  
4102 EC Culemborg I www.cu-culemborg.nl   IBAN NL55 RABO 0372 9300 18 

 

Kinderpardon 

Tijdens de zomermaanden en in het najaar van 2018 was de afdeling intensief betrokken bij 

het landelijke thema kinderpardon. Aanleiding waren de kinderen van het Culemborgse gezin 

Andropov, die naar Oekraïne dreigden te worden uitgezet. Daarnaast waren onze voorzitter 

en haar man intensief betrokken bij het kerkasiel in Den Haag. Die betrokkenheid leidde 

ertoe dat de Afdeling Culemborg, na een ledenraadpleging, zich aanmeldde als mede-

indiener van de motie Kinderpardon, die tijdens het najaarscongres van de ChristenUnie in 

Zwolle behandeld werd.  

Begeleiding 

In de zomer en het najaar startte ook een begeleidingstraject vanuit het landelijke bureau 

van de ChristenUnie. Alma Broekmaat had enkele gesprekken en werksessie met het bestuur 

en de fractie, gericht op versterking van de samenwerking tussen bestuur en fractie. Hoewel 

het begeleidingstraject eind 2018 nog liep, werden de resultaten zeker al zichtbaar. De 

samenwerking verliep al soepeler en het besluit was genomen dat het bestuur maandelijks 

een deel van de fractievergadering zou bijwonen. IN diezelfde periode werden ook de eerste 

keuzes gemaakt voor de campagne provinciale verkiezingen 2019, waarvoor Gert Mostert 

zich kandidaat had gesteld.  

Al met al….. 

Al met al was 2018 een intensief en opbouwend jaar voor CU Culemborg. Beginnend met 

verkiezingscampagne en gemeenteraadverkiezingen, vervolgens de wisselingen in fractie en 

bestuur met in dezelfde tijd de raadsonderhandelingen, een zomer die in het teken stond 

van het kinderpardon en een najaar waarin gewerkt werd aan verbetering van de 

samenwerking. In dat alles mochten we de zegen en nabijheid van God ervaren. We zijn 

Hem zeer dankbaar voor dit jaar.  

 

Gert Mostert, secretaris bestuur CU te Culemborg, juli 2018. 
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