
Notulen online ledenvergadering ChristenUnie Utrecht 22 november 2021 

● Welkom, vaststellen Agenda/Notulen  

Opening door Annebeth Roor. Notulen vorige vergadering 4 oktober 2021 worden goedgekeurd. 

● Opening 

Kirsten Alblas opent de vergadering met het Zonnelied van Franciscus van Assisi, Annebeth opent met 

gebed. 

● Vaststellen activiteitenverslag 

Joel van Eerde licht het activiteitenverslag toe. Jan Wijmenga deelt over een activiteit die hem erg heeft 

bijgestaan. 

● Financieel jaarverslag en instellen kascommissie 

Herman Romeijn deelt de financiële stukken. Suzanne Jongsma licht de financiële stukken toe en 

beantwoord vragen. Herman deelt over de begroting en stelt voor een kascommissie in te stellen. Dit 

zodat in het voorjaar het financiële jaarverslag wordt vastgesteld, en vervolgens zoals gebruikelijk in 

najaar bij ALV wordt besproken.  

● Presentatie verkiezingsprogramma  

Corine Bos en Janneke Admiraal lichten het verkiezingsprogramma kort toe, zowel qua proces als 

inhoud. 

● Behandelen amendementen 

Annebeth deelt dat leden in totaal acht amendementen hebben ingediend, dus een voorstel om het 

programma om een bepaald punt aan te passen of aan te vullen.  

Corine licht toe dat er vijf amendementen zijn waarvan de programmacommissie zag dat deze aansloten 

bij het programma en inschatten dat hier weinig discussie over zou zijn. 

Annebeth stelt voor deze moties over te nemen en vraagt of er iemand bezwaar heeft. Niemand heeft 

bezwaar en de amendementen worden overgenomen.  

Corine licht toe dat er twee amendementen waarvan de programmacommissie die we graag aan de leden 

willen voorleggen.  

Het eerste amendement wordt toegelicht door Jan Wijmenga en gaat over dragen van religieuze uitingen 

bij politiepersoneel. Dit betreft een onderwerp waar binnen de fractie verdeeld over is gestemd en een 

onderwerp waar vanuit ChristenUnie gedachtegoed niet direct een duidelijk standpunt naar voren komt. 

Na overleg stelt Jan voor dat het aan de volgende Raadsfractie is om hierin positie te nemen en hij trekt 

zijn amendement in. 

Het tweede amendement wordt toegelicht door Bjeno Vlot en gaat over een doelstelling voor 

klimaatneutraliteit van gemeente Utrecht. Er volgt een inhoudelijke discussie, waar veel leden een 

bijdrage leveren. Er worden verschillende wijzigingen voorgesteld op het ingediende amendement. Er 

wordt een procesvoorstel gedaan om niet tot stemming over te gaan, maar in een apart groepje als 

opvolging te overleggen om tot een nieuw tekstvoorstel te komen. Leden die dat willen kunnen hierin 

aansluiten. Er wordt geïnventariseerd wie wil aansluiten. 

● Vaststellen verkiezingsprogramma GR22 

 



Joël van Eerde stelt het verkiezingsprogramma vast.  

● Vooruitblik en bedanken programmacommissie 

Joël van Eerde stelt het verkiezingsprogramma vast.  

● Q&A met Don Ceder 

Corine Bos leidt de Q&A met Don Ceder 

 


