Notulen ledenvergadering ChristenUnie Slochteren, d.d. 23 mei 2016
In De Kandelaar Hoofdweg 34 9626 AG Schildwolde met eerst 13 leden tijdens het
besloten deel en met 14 leden/ belangstellenden erbij tijdens het openbare deel. JW
van de Steege, T Brouwer, H Kaman en F Postma hebben zich afgemeld.
1/ 2 Opening en vaststelling agenda.
Voorzitter Ben Boerema heet ieder welkom. Hij leest 1 Petrus 3: 8-12 en wijdt enige
woorden aan het toepassen van het nieuwe leven naar onze medebroeders en
zusters door de minste te willen zijn, het kwade uit de weg te gaan, het goede te
doen en voortdurend vrede na te streven als navolgers van de Heer. Wij zingen
Ps.125: 1+4. Daarna gebed en een woord van welkom. Aanvang van de vergadering
om 19:40 Op de agenda worden geen wijzigingen aangebracht.
3. Notulen najaarsvergadering.
De notulen tekst van de vergadering van 30 november 2015 kan ongewijzigd worden
vastgesteld. Naar aanleiding volgen geen vragen.
4. Jaarverslagen secretaris en (waarnemend) penningmeester.
Op het jaarverslag van de secretaris wordt niet gereageerd. In het financieel verslag
komt een bonus van € 35,00 voor wegens het werven van een nieuw lid. Daardoor is
het werkelijke resultaat € 0,98 hoger dan het begrote resultaat van € 450,00 Bij de
bank was einde van het jaar een saldo van € 2.965,03 De gepresenteerde cijfers
vragen geen nadere toelichting. Over de bonus werd later nog een vraag gesteld.
Een dankwoord volgt voor de opstellers. Voor 2016 wordt nagenoeg hetzelfde winst
bedrag begroot. Ook akkoord.
6. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid.
Deze commissie met als leden Henk Lenting en Cor Kremer rapporteerde alles in
goede orde te hebben gevonden. Voorstel om (waarnemend) administrateur Janneke
Folkersma décharge te verlenen van het beheer en het bestuur van het gevoerd
beleid. Aldus besloten. Aftredend lid Henk Lenting wordt herbenoemd.
7. Verslag PUB Groningen.
Abel Huizinga, ons vaste gezicht in Groningen/ Hoogkerk, hoeft maar één
vergadering te verslaan. De jaarstukken kwamen daar aan de orde. Een nieuwe
secretaris werd gevonden. De aankondiging van een vriendendag. Afdeling Zuidhorn
kreeg 61 nieuwe leden erbij en ook nog 16 vrienden! Van de actieve statenleden was
alleen Stieneke van der Graaf aanwezig, de rest was wegens de meivakantie absent.
Zij vermelde het tot stand komen van een busverbinding AZC Ter Apel met
Groningen.
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Op een ondernemersbijeenkomst maakte onze nieuwe commissaris René Paas zijn
opwachting. Als gast sprak na de pauze Elzo Edens van het Leger des Heils over
identiteit gebonden zorg. Je wordt afgerekend op wat je doet. Dus zeggen en doen.
8. Bestuursverkiezing.
Er is geen voordracht voor nieuwe bestuursleden. De vacante posten blijven dus.
Mogelijk leidt samenwerking met de 2 andere afdelingen tot meer mogelijkheden.
10. Rondvraag.
HSSM krijgt een nieuw gemeenteraad. Wie van de 3 levert de burgermeester?
Hierop wordt geantwoord dat afgesproken is dat alle 3 huidige secretarissen/griffiers
en burgermeesters zullen vertrekken. Verder geen vragen of opmerkingen waarna.

Pauze 20:15–20:30. Daarna het openbare deel met interactief karakter.

9. (Leden) ervaringen schadevaststelling en afhandeling door NAM /CVW.
In ons midden is Stieneke van der Graaf die graag eerst onze ervaringen/ gevoelens
over de gaswinning en schadeafhandeling verneemt voordat zij het woord gaat
voeren. De voorzitter merkt vooraf op dat wij ook de zegeningen van de Groningse
bodemvondsten moeten tellen. De schatkist, de staat, de NAM, wij allemaal hebben
de eerste 50 jaar enorm van het gas geprofiteerd. De schaduwzijden werden lange
tijd maar door een enkeling aan de orde gesteld. Voor dijk- en kadeverhogingen werd
een fonds gevormd waaruit veel werd betaald. Maar daarna huizenherstel? De
NAM en later het CVW gaven niet thuis. Het causaal verband moest zelfs worden
bevochten. Reacties uit de zaal variëren van negatief naar positief: Waardedaling
van mijn woning wordt ontkend. Dit maakt mij boos, ik voel mij bedot. Eerste schade
van € 15.000,00 wordt wel vergoed maar vervolgschade van € 20.000,00 niet, werd
afgedaan met zettingsschade. Contra-expertise is mogelijk maar kost hoop tijd en
geld en vlotte afwerking wordt getraineerd. Afleiding manoeuvres als het gaat om
schade woning in de categorie C en herstel bedrijfsgedeeltes. Het blijft bij stutten
aanbrengen en daarna vergeet het maar. Aannemers hebben vaak geen besef van
hoeveel papierwerk eraan te pas komt en welke procedures vooraf moeten worden
doorlopen. Haarscheurtjes worden afgedaan als C-schade. Toch ook tegenover
gestelde ervaringen 3 x schade gemeld, goed gemaakt, zelfs bij zettingsschade.
Stieneke krijgt om 21:00 het woord. Zij is blij hier te zijn. Voorafgaand de vergadering
bracht zij een huisbezoek aan de fam. Postma die hun persoonlijk relaas deden. Erg
ingrijpend. Wij moeten bloeden na 50 jaar gasexploitatie die jarenlang steeds maar
kon worden opgevoerd dit na bijstelling van de geschatte bodemvoorraden.
Veiligheid van bewoners is de eerste 50 jaar nooit een issue van betekenis geweest.
De NAM trok muren op en de Staat maakte haar verantwoordelijkheid ook niet waar.
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Met de bevingen zou het wel meevallen maar na de zwaarste in Huizinge (3,6) in
2012 is kentering van getij meetbaar –minder winning- maar dit moest wel door de
bevolking worden bevochten. Het getij is nog niet gekeerd. De Staten vinden dat de
Staat moet worden aangesproken. Die bepaalt maar zij is ook belanghebbende.
Verschuivingen naar ander wingebieden doet de onrust op bepaalde plekken en
bevingen verdwijnen maar als op andere plekken wel en meer mag worden geboord
is dat een problemen verplaatsing maar lost het probleem in feite niets op. Stieneke
is voorstander van een ander (beter, eigen) regie. Ook van onafhankelijke schade
vaststelling en van verlaging van productieplafonds. Misbruik maken van de moeheid
van gedupeerden na meerdere meldingen van, het sturen van ‘t kastje naar de muur
en het klagen en gesteggel over afgewezen vergoedingen. Allerlei onrecht gevallen
hebben zich reeds voor gedaan. Toch zijn er ook lichtpunten na het in werken stellen
van het middel van parlementaire enquête. Toenemende aandacht van de 2e Kamer
leden en werkbezoeken van Haagse bewindslieden in getroffen gebieden. Alleen
onze premier laat zich niet zien. Debatten worden weer gevoerd. Zorg voor korte
lijnen, sein uw ervaringen naar mij, de 2 e K. fractie van de CU staat in 1 blok achter
mij en jullie. Wij willen opkomen voor de zwakkeren. Onrecht wordt de provincie
aangedaan als de NAM ten leste vertrekt en een desolaat gebied aan zijn lot
overlaat. Economisch toekomstperspectief moet geschapen worden. Maar punt 1 is
wel het werken aan het veilig gaan voelen van de bewoners.
Wat de gemeente Slochteren er nog aan kan toevoegen is beperkt naar de woorden
van onze wethouder Jan Jakob Boersma. Wel wordt per week elke situatie met de
burgermeester besproken en doet ook hij oproepen schrijnende gevallen te melden.
De gemeente heeft ook oog voor ouderen die dikwijls de dupe blijken te worden.
Maar ook voor de kinderen dat zij in veilige schoolgebouwen les krijgen. Daar is
nieuw beleid reeds ingezet en worden middelen achter de hand gehouden. Hier
gelden morele rechten en plichten waar wij als gemeente voor willen gaan. Dit komt
uit in o.a. onze voorjaarsnota waarin deze zaken ook vermeld worden met alles wat
daarbij komt kijken.
Onze voorzitter maakte na deze bijdragen en zaalreacties een einde aan de
bespreking door op te merken dat het doel te komen met een actueel onderwerp
zeker bereikt is, dat niet alles in dit tijdsbestek besproken kon worden, dat ook niet
tevreden zijn overheerste maar dat het ook belangrijk is om onbehagen te kunnen
uiten naar elkaar en naar verantwoordelijke bewindslieden en dat wij als groep ook in
de 2e Kamer aandacht krijgen. Zo mogelijk moeten wij in eigen kerkgemeenschap
onze bevindingen delen en elkaar steunen in een gezamenlijke strijd en aanpak.
Maar ook geldt vol vertrouwen kunnen wij ons tot onze God wenden. Hij luistert wel
naar ons. Dat mag ons ook rust geven.
11. Sluiting.
Met het zingen van Ps. 121: 1 + 4 en dankgebed door onze voorzitter wordt deze
bijzondere (jaar)vergadering afgesloten. Allen worden dankgezegd voor zijn of haar
aanwezigheid en wel thuis toe gewenst.
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