Jaarverslag vereniging HAP 2014
1. Algemeen:
Het jaar 2014 stond voor HAP enerzijds in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen
die op 19 maart 2014 zijn gehouden en voor HAP bijzonder succesvol zijn verlopen, met
als resultaat 6 raadszetels en 2 wethoudersposten en anderzijds het kort na de
verkiezingen het onverwachts overlijden van Peter van Groenigen. Peter heeft zich altijd
vol ingezet voor HAP, sinds 1998 als fractie-assistent en vanaf 2002, 12 jaar als raadslid.
Hij kwam altijd op voor de zwakkeren in de samenleving, was een Haarlemmermeerder
in hart en nieren en beschikte over een dossier-kennis die hij in zijn raadsdebatten wist
te gebruiken om wensen van de Haarlemmermeerders gerealiseerd te krijgen. Een
'pracht mens' was een kwaificatie die velen aan hem gaven. Het tekent de
betrokkenheid van Peter bij de Haarlemmermeer dat vanuit de gemeente voor hem een
afscheidsdienst is georganiseerd. 'Peter van Groenigen laat een leegte achter' was de
kop van het In Memoriam in een artikel van Jan Rijpkema van 14 mei 2014 en zo hebben
de fractie en het bestuur het overlijden van Peter ook ervaren.
2. Samenstelling van het bestuur:
Chris Groothand
Jan van Dongen
Joska van Asselt
René Bleije
Betty Wensing

voorzitter (tot 25 april 2014)
penningmeester
communicatie
lid
lid (toegetreden op 24 september 2014)

3. Vergaderingen.
Bestuursvergaderingen werden maandelijks gehouden met uitzondering van de
vakantieperiode(s).
Onderwerpen van gesprek waren voorbereiding op de verkiezingen, communicatie en
ledenwerving.
De HAP heeft momenteel 52 leden, een kleine groei. Ledenwerving blijft cruciaal.
Ook wordt er gezocht naar actieve leden op velerlei terreinen.
4. Wethouders en fractie:
Tot de verkiezingen op 19 maart bestond de fractie uit de volgende vier fractieleden:
Marjolein Steffens-van de Water (fractievoorzitter)
Betty Wensing-Weber
Peter van Groenigen
Ron Heimerikx
En één fractieassistent, te weten:
Tim van Essen
Na de verkiezingenen en de vorming van het college is HAP als volgt in de gemeenteraad
vertegenwoordigd:

Wethouders:
Marjolein Steffens-van de Water (wethouder Fysieke Leefomgeving, Dienstverlening,
Participatie en Doelgroepenbeleid)
Ap Reinders (wethouder Ondernemerschap, Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid)
Fractieleden:
Chris Groothand (fractievoorzitter tot 10 februari 2015)
Johan Rip (Vanaf 10 februari 2015 fractievoorzitter, daarvoor vice-fractievoorzitter)
Brigitte van de Erve (Vanaf 10 februari 2015 vice-fractievoorzitter)
Ron Heimerikx
Tim van Essen
Sophie van de Meeberg
Fractie-assistent:
Henk van Steenis
5. Campagne:
De evaluatie van de verkiezingscampagne moet nog ter perse gaan.
6. Verhouding tot de fractie:
De fractievoorzitter woonde in het algemeen de bestuursvergaderingen bij.
7. Communicatie/ledencontacten:
De website is het meest gebruikte communicatiemiddel van de fractie en de vereniging,
daarnaast wordt éénmaal per kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht. Vanwege ziektes is
de 4e nieuwsbrief helaas niet verschenen. Op 6 januari is de Nieuwjaarsreceptie
gehouden in de Nieuwe Silo te Hoofddorp.
We mochten er zo'n 40 gasten begroeten en de avond verliep in een plezierige sfeer.

