Notulen van de gezamenlijke ledenvergadering van de ChristenUnie (CU) afdelingen
Hoogezand-Sappemeer (HS), Slochteren (S) en Menterwolde (M) gehouden op dinsdag 29
november 2016
Vergaderlocatie: Dorpscentrum De Broeckhof W.A.Scholtenweg 18 9636 BS Zuidbroek.
Aanwezig: Volgens getekende presentielijst 26 personen, allen leden van bovengenoemde 3 CU-afdelingen.

1- De opening door Ben Boerema, voorzitter (vz.) van afd. Slochteren, gebeurt met het lezen
van 3 tekst verzen uit 1 Joh. 1 en 3 waaraan hij enige woorden wijdt en Micha 6: 8 Daarna
zingen we Gz. 285: 2 en 3 en volgt het openingsgebed. Een welkom voor de aanwezigen.
Afmeldingen zijn er van HS van Folkersma, Jansen en Bergsma en van S Hey, van Wieren,
Brouwer, van der Veen en raadslid Joostens. (wegens ziekte) Een presentielijst gaat rond.

2- De vz. vraagt of de verzonden concept agenda kan worden vastgesteld. Geen bezwaar.
Wel de opmerking dat er bij het openen van de mail enige vaardigheid nodig was bij het
downloaden van de complete agenda. Kennis van genomen. Verder merkt de vz. op dat voor
het nemen van rechtsgeldige besluiten enige formele regels in acht moesten worden
genomen. Hieraan is door tijdige verzending van de agenda en het ter inzagelegging van de
nieuwe statuten voldaan. Verder dienen de formaliteiten genoemd in de statuten bij onze
behandeling van de aan de orde zijnde agenda punten volledig te worden nageleefd. Hierop
ziet de notaris toe. Hij ontvangt een uittreksel van de notulen. Kennis hiervan genomen.
Alvorens agendapunt 2a over opheffingsbesluiten behandeld wordt, worden de kascontrole
verslagen van HS en M aangehoord. Van beide afdelingen zijn de kassen in orde bevonden
en krijgen de voorstellen van décharges van beheer en beleid van penningmeesters en
besturen goedkeuring van de aanwezige leden van die afdelingen. De eindsaldi worden of
zijn reeds overgeboekt naar de bankrekening van S. Voor HS is per 16 november dit
€4.329,64 en voor M € 518,94 De controleurs en de penningmeesters worden bedankt.
Agenda punt 2a (zie eerder) en agenda punt 3 inzake vorming van een nieuwe afdeling
Midden-Groningen met de ter inzage liggende statuten (agendapunt 4) vragen geen verdere
toelichting en bespreking meer. Hierbij nog wel de opmerking van M dat van S ook dezelfde
gang van zaken verwacht werd. De vz. antwoordt hierop dat in geval van S steeds van geen
opheffing is uitgegaan. Dit afgaand op ingewonnen landelijk advies. Ook de S leden zijn zo
voorgelicht. Het aanwezige saldo daar is ca. € 2500,00

5- Verkiezing voorzitter. Wegens het niet beschikbaar zijn van een nieuwe kandidaat van
buiten is na onderling overleg besloten dat Ben Boerema de kandidaat is. Hij stelt zich voor.
Hij zegt het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen om zo voor een vlotte start te zorgen.

6- Verkiezing overige bestuursleden. Hiervoor komen in aanmerking de bestuursleden van
de voormalige afdelingen Meint Dekker, Riekert Mossel, Klaas Meints, Kor Dikkema, Arjan
Prins, Nanno Hamminga en Eisse de Haan. Ook zij stellen zich voor. De aanwezige
wethouders Jan Jakob Boersma en Marco Metscher en raadsleden Bert van Dijk en Klaas
Boer sluiten met hun bijdragen het voorstelrondje af. De laatste 4 doen dat op verzoek van
een der aanwezigen. Niet aanwezig zijn van de SL-raadsleden Niels Joostens en Miranda
Hoeksema.

7- Stemronde(n) over agenda punten 2 t/m 6 Het eerste deel betreft zaken, het laatste deel
personen. Hierover dient middels stembriefjes beslist worden. Vanuit de vergadering komt
nu enig verweer. Kunnen wij alle voorstellen niet via handopsteking voor/tegen afhandelen?
Deze werkwijze vindt bijval. De uitkomst: Alle voorstellen inzake ontbinding en vorming van
een nieuwe afdeling (met overlegde statuten) worden unaniem aanvaard. Mutatus mutandis
de nieuwe voorzitter en de overige bestuursleden. De vz. vraagt nog of er nog stemmen
tegen of van onthouding zijn. Dit is niet het geval.
De vz. concludeert tot zijn grote vreugde dat de nieuwe afdeling hiermee een feit is. De
ingestelde werkgroep heeft hiervoor veel werk verricht. Als vz. hoefde hij vanavond alleen
maar uit te voeren wat door hun voorwerk op tafel was gelegd. Zijn dankwoord aan de
werkgroep leden onderstreept hij door ze een voor een naar voren te roepen voor het geven
van een bloemetje. Een dankbaar applaus onderstreept telkens zijn uitreikingen.

8- Concept verkiezingsprogram. Onze beide wethouders zijn uitgenodigd om dit toe te
lichten. Hun presentaties zijn afgestemd met de CU (raads) leden Joostens, van Dijk en
Hamminga.
Samen kom je verder dat is hun leidraad en kompas voor de gemeenten in Groningen. Jan
Jakob neemt het leeuwendeel voor zijn rekening en Marco zal slechts aanvullen omdat hij
eerder huiswaarts moet. Met Westerwolde lopen wij gelijk op met de herindeling stand.
Alleen de Raad van State heeft bij die nieuwe gemeente nog vraagtekens o.a. met betrekking
tot het aantal inwoners. 20.000 Bij Midden Groningen is dit 63.000 Voor de 2e kamer
verkiezingen aan, verwacht de spreker de eind goedkeuring door de Staten-Generaal. In de
3777 dagen nog te gaan wordt gewerkt aan een nieuwe website en een nieuwe huisstijl.
Voorstel van een nieuwe griffier is reeds rond. Het is zaak om de verschillen in beleid nu te
inventariseren en te harmoniseren. Het ontwikkelen van nieuwe visies is een zaak voor de
nieuw te kiezen raad. Een van zijn allereerste taken is ook het vaststellen van de begroting
2018 Wij bevinden ons nu in een beleidsluw tijdvak. De CU-raadsfracties gaan meer en meer
gezamenlijk vergaderen. Aan de hand van het gepubliceerd boekje somt spreker een 3-tal
karakteristieken van de HSSM-gemeenten op. Enige CBS-cijfers dienen daarbij als materiaal.
Ook geeft hij een sterkte/zwakte analyse van de 3 gemeenten.

Op de thematiek van de landelijke programmaonderdelen dienen wij op gemeentelijk niveau
in te spelen. Als bouwstenen noemt hij: groots in kleinschaligheid, dat ieder mens mee telt
en het werken aan een economie van de toekomst. Hoopvol realistisch is daarbij ook onze
leus. Ons progamma, neer te leggen in een boekwerkje, is dienend en dienstbaar voor onze
toekomstige fractie. (onderhandelingen) Personen/ groepen en bedrijven gaan als
klankborden fungeren voor op te nemen speerpunten. Daarna volgt presentatie van het
programma concept aan de leden op 1 of 2 momenten waarvan de 1e zeker voor de zomer
2017 ter bespreking wordt voorgelegd. Een taak voor het nieuwe bestuur. Voor een
campagne plan, nauw hiermee samenhangend, dienen gelden beschikbaar te worden
gesteld. Van internet zal meer dan ooit gebruik worden gemaakt. Naast inspiratie door
Bijbelteksten is de aandacht voor iedereen, dat dient zeker mee te spelen, het clusteren van
de zorg, de toekomst bestendig wonen, zorg voor de toekomst van onze kinderen en
(godsdienst) vrijheid in ruimere zin wel te verstaan.

9- Rondvraag. Voor het stellen van vragen bij dit agenda punt wordt geen gebruik gemaakt.
De vz. brengt lanceert zijn idee om elk jaar in de 1e week van advent een Advent
waarderingsprijs Midden Groningen uit te reiken. Dit moet nog wel verder handen en voeten
aan worden gegeven. Het idee wordt omarmd. Verder stemt de vergadering toe dat Eisse de
Haan, secretaris S-volmacht krijgt om richting notaris alle (rechts) handelingen die
voortvloeien uit de genomen besluiten in werking te stellen.
10- Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde, besluiten wij de avond met het zingen van
Ps. 86: 4 en 5 waarna de vz. in dankgebed voorgaat en de vergadering afsluit met de
woorden: bedankt voor jullie komst en een wel thuis.
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Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van………………………… in aanwezigheid van .. leden.

