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Notulen ledenvergadering op 15 mei 2018 van de ChistenUnie afd. Midden-Groningen. 

Vergaderlocatie: Verenigingsgebouw ‘ De Kandelaar “ Hoofdweg 34  9626 AG Schildwolde.                           
Aanwezig: Volgens getekende presentielijst 12 personen. Een even groot aantal melde zich per mail af. 

 

 1- De vroege opening gebeurt door vz. Ben Boerema om ca. 19:35 Dit nadat ieder zelf koffie 
of thee met koek heeft genomen. Hij leest enkele verzen uit Hand. 14 en Hand. 2 : 1-13 waar 
het gaat om de komst van de Heilige Geest. Met Pinksteren zal dit heilsfeit aandacht krijgen. 
De uitstorting die wij zondag hopen te gaan vieren heeft grote gevolgen gehad. Het zaligma-
kende evangelie is de hele wereld overgegaan. Gods werk gaat altijd door. Ook door ons in- 
zet. Na het zingen van Ps. 97 : 1 en 2 voorafgaand aan deze woorden gaat hij voor in gebed. 
Welkom voor (uiteindelijk)  12 leden. Een presentielijst bevat de namen.  De namen van de 
afwezigen worden door de secretaris genoemd. De spreker zal na de pauze komen.  

2- De agenda wordt met 1 uitbreiding vastgesteld. Dat betreft een verslag van de provinciale 
vergadering. Dit wordt direct opgepakt. Die vergadering stond in het teken van de komende 
PS verkiezingen. Een selectiecommissie waarin ons raadslid Marco Metscher zit, heeft 
onlangs een oproep doen uitgaan om met namen van kandidaten en voor de provincie èn 
voor de (beide) waterschappen te komen. Door vertrek naar Den Haag  van “onze ” Stieneke 
(van der Graaf) kwam er een lege plaats in de fractie. Fredric Geytenbeek, die eerder fractie 
assistent was is op 15 november in haar plaats beëdigd als statenlid. Van waterschap man  
Jan Bos uit Westeremden werd afscheid genomen. Meer dan 40 jaar heeft hij “ bestuurd ” 
Op een vraag of onze afdeling nog een verkiezingsinzet moet leveren wordt geantwoord dat 
dit zeer bescheiden zal zijn. Het leeft bij onze leden veel minder. Wordt vervolgd.    

3- Vaststelling notulen.  Dit betreft het verslag van de vorige (jaar) vergadering gehouden op 
12 juni 2017  Niemand heeft moeite met  de redactie. De inhoud roept ook geen vragen op. 
Daarmee zijn ze akkoord.  

4- Jaarverslagen secretaris en penningmeester. Beide verslagen waren bij de uitnodiging 
meegekomen. De secretaris licht een enkel punt toe. Landelijke congres bezoek kon niet 
geregeld worden. Lage opkomst bij de vervroegde GR verkiezingen. Pakte goed uit voor onze 
partij. Toch bleven van de CU achterban t.o.v. de vorige GR verkiezingen 583 mensen thuis. 
Het aantal CU stemmers kwam uit op 2046  Alleen op het stembureau van Overschild en 
Froombosch steeg ons aantal in vergelijking met 2014 H-Sappemeer  nu 717 (was 1015) 
Menterwolde nu 229 (was 266) en Slochteren 1100 (was 1348)  Bij het CDA 1650 (was 2313)  

Het financieel jaar sluit negatief. De verkiezingsuitgaven waren inclusief de laatste in 2018 
betaalde nota’s € 5.524,81 Ons banksaldo per 31 december 2017 was € 4.697,78 Door 
afwezigheid van onze administrateur verzorgt de secretaris de toelichting ervan. De 
verkiezingen hebben minder geld gekost dan 4 jaar geleden voor Slochteren alleen. Dit  door 
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Wel nog een lichte overschrijding van de uitgaven  t.o.v. de (tussentijds) aangepast 
begroting. Van ledenzijde roept dit geen vragen op. Het opheffingssaldo ontvangen in 2017 
van HS blijkt niet verwerkt te zijn als resultaatcijfer maar is vermeld als balansmutatie in het 
een betere regie beheersing van kosten door Jan Jakob Boersma.                                             
overzicht financiële positie vereniging. Het voorstel vanuit de vergadering om in de 
begroting 2018 aan fondsvorming te doen voor de verkiezingsuitgaven over 4 jaar wordt 
ondersteund. Het voor 2018 begrote voordelig saldo gaat in dat fonds.  

 

 

5- Verslag kascontrolecommissie. Voor de bespreking aan van de begroting heeft de 
kascontrolecommissie bestaande uit de leden H. Kaman en A.J. Walma verslag uitgebracht 
van hun werkzaamheden. Walma is hiervan de woordvoerder. Hun bevindingen zijn van dien 
aard dat zij voorstellen de cijfers goed te keuren en het bestuur te déchargeren. Dit voorstel 
wordt onder applaus overgenomen. Janneke Folkersma heeft ook het voorbije jaar als  
waarnemend “ puutholder “ gefungeerd. Met een bezoekje in Harkstede zal later afscheid  
van haar worden genomen en de komende overdracht worden geregeld.. 

 

 

6- Benoeming nieuw lid  kas controlecommissie.  Als vervanger / opvolger van Kaman wordt 
E.J. Doornbos overgehaald nieuw lid hiervan te worden. De vergadering stemt hiermee in.  

 

  

7- Opvulling 4 bestuur vacatures. Allereerst geeft de voorzitter aan na een periode van zo’n 
10 jaar bestuurswerk daarmee te willen stoppen. Eerder had Meint Dekker per 1 januari 
2018  gezegd te zullen stoppen. Nog eerder Klaas Meints in verband met zijn persoonlijke 
omstandigheden. Alle drie hadden na de omvorming van 3 afdelingen tot 1 gezegd vanwege 
de  verkiezingen nog even door te gaan maar vinden het nu welletjes.  
Als bestuurslid is gevraagd Pieter Braam uit Hoogezand. Hij heeft toegestemd als 
penningmeester zijn best te doen met zijn vrouw als ware ondersteuning. De vergadering 
stemt in met zijn verkiezing / benoeming. Wegens gebrek aan (ingediende) namen zit 
verdere vacature opvulling er niet in. Een bestuurs bezetting van 5 personen wordt wenselijk 
geacht. Uit de Menterwolde omgeving zitten er nu nog in Kor Dikkema en Arjan Prins. Van 
Hoogezand nog Riekert Mossel Deze geeft ter vergadering aan zich te hebben 
teruggetrokken. Van Slochteren Eisse de Haan. Nu vanuit de leden geen namen zijn 
ingediend moet het uitgedunde bestuur zelf naarstig op zoek naar nieuwe kandidaten. 
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De scheidende (en aanwezige) bestuursleden Boerema en Meints worden toegesproken 
door de secretaris en voorzitter en bedankt voor hun jarenlange inzet voor Slochteren en 
Hoogezand –Sappemeer. Het bedanken gaat gepaard met de overhandiging van een kleurrijk 
bloempakket. Meint Dekker is in verband met zijn vakantie afwezig en zal thuis worden 
bedankt met een bloemsurprise. De nieuwe penningmeester wordt welkom geheten in het 
bestuur.  
  
8- Terugblik gemeenteraadsverkiezingen door Marco Metscher. Hij begint zijn verhaal met 
het noemen van het commissierapport Jansen “Grenzeloos Grunnen” uitgebracht in 2013 
Daarin een pleidooi voor opschaling naar grote provinciale bestuurseenheden met daarbij 
meer zeggenschap over de eigen omgeving. Immers de toenmalige 23 Groninger gemeenten 
staan een heel complex aan vraagstukken te wachten die voor ieder gemeente afzonderlijk 
te zwaar zullen uitpakken. De concrete uitwerking om Groningen in 6 regio gebieden op te 
delen zorgde voor veel deining onder de bestuurders. Met de voorgestelde indeling van 
nieuwe gemeenten was niet iedereen het eens. Gevolg van deze aanpak was wel dat er een 
zekere paringsdans volgde. Wie wil dan wel met wie. Aan deze dans is onlangs met het 2e 
Kamer besluit dat Haren toch met buurman Groningen (en Ten Boer) samen moest gaan een 
einde gekomen. In ons gebied was van meet af duidelijk dat Slochteren en Hoogezand-
Sappemeer vanwege hun samenwerking logische partners waren. Een nieuwe gemeente 
Groot Goorecht met Haren erbij werd door Haren niet omarmd. Verder is nog gebakkeleid 
over de A7 variant met Oldambt erbij en de N33-variant met Veendam erbij. Voordat de 
tijdsdruk van provinciezijde in 2014 door het gevormde college met nieuwe partijen 
verminderde waren er de eerste vruchten van onderling overleg: 2 grotere bestuurs- 
eenheden Midden-Groningen en Westerwolde. In 2017 konden daar de vervroegde 
(herindeling)verkiezingen worden gehouden. De gewone gemeenteraad verkiezingen 
vonden op 15 maart 2018 in de overige gemeenten plaats behalve voor de nieuwe 
gemeenten Hoogeland, groot Groningen en het Westerkwartier. Die zullen eind 2018 gaan 
stemmen. Zoals eerder gezegd is de indeling strijd nu grotendeels voorbij. De geboden 
vrijheid om zelf een datum van opheffing en samengaan te kiezen hebben sommige 
(DAL)gemeenten echt voor zich uitgeschoven. 

Met spanning zijn wij de verkiezingen ingegaan. Veel moest worden geregeld door alle 
deelnemende partijen. Samen kom je verder was de titel van een strategische visie van de 
gemeente Midden-Groningen ontstaan uit HSSM delen met daarin 6 doelstellingen met 
bouwstenen als groots in kleinschaligheid , ieder mens telt en werken aan een economie van 
de toekomst. Het verkiezingsprogramma kwam tot stand met een werkwijze waarbij 
dankbaar gebruik is gemaakt van input uit gesprekken met organisaties uit bedrijfsleven, 
onderwijs, kerk en samenleving. De verkiezingsuitslag voor de CU was boven verwachting 4 
raadszetels met 2 andere partijen (VVD en CDA) terwijl er ook 3 partijen gelijk eindigden met 
5 zetels. Voor het eerst en (laatst) een lijstverbinding met het CDA Voor die partij pakte dat 
goed uit. Wij kregen 11,9 % van het aantal stemmen.                                                                   
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Wel is de verkiezing bij veel burgers langs gegaan . Het opkomst % was laag.                                                                                    
Nu plukten wij de vruchten ervan maar een “winstwaarschuwing” voor de toekomst is zeker 
op zijn plaats. Ook een kleine (vaste?) 600 ChristenUnie stemmers kwamen niet opdagen… 
Nader onderzoek moet uitwijzen hoeveel jongeren niet zijn opgekomen. Het college 
vormingsproces verliep onder aanvoering van de grootste aantal stemmende trekkende 
partij (PvdA) vlot. De 5 deelnemende partijen leveren allemaal een wethouder. Per 2 januari 
2018 doen wethouders en raadsleden hun werk voor de nieuw gemeente. Eerder waren de 
ambtenaren (functie) veranderingen per ingang van het nieuwe jaar al geregeld. Munniksma 
is voor alle 3 samengestelde gemeenten de burgermeester. Hij blijft waarnemer totdat zijn 
opvolger uit 16 namen is benoemd. Zeer binnenkort (binnen 24 uur) wordt daarover op 
voordracht van de vertrouwens commissie een besluit genomen door de gemeenteraad. De 
fractie wil zich in de nieuwe gemeente met name bezig houden met speerpunten als 
aardgas, jeugd- en ouderenzorg maar ook met landbouw- en duurzaamheid ‘ 
aangelegenheden. Ook de financiën moeten op orde gehouden worden. Een enkele vraag 
wordt nog gesteld waarna de spreker ijlings naar huis gaat om daar alles op orde te houden. 
Echter niet eerder dan na een dankwoord van de voorzitter en als blijk van waardering een 
waardig bloemboeket. De aanwezige raadsleden geven daarna nog enige aanvullingen op de 
opgaven van de toekomst. 

 

 9- Rondvraag.  Hoe gaat de verdere invulling van vacatures  in zijn werk is de 1e vraag.          
De 2e vragen steller vraagt aandacht voor de vele (50) dorpen en buurtschappen waaruit de 
nieuw gevormde gemeente Midden-Groningen bestaat (waaronder Tjuchem) die niet 
vergeten moeten worden. Het bestuur en de aanwezige raadsleden nemen hiervan kennis.  

 

10- Sluiting. Met het zingen van Ps. 97 : 4 en 5 en gebed wordt de vergadering besloten.                                                                                   

  


