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Jaarverslag 2020 van de ChristenUnie afdeling Midden-Groningen. 

 

Inleiding.  

Het jaar 2020 zal ons allen bijblijven als het jaar van een wereldwijde COVID-19  uitbraak. In 

Nederland kondigde premier Rutte op 12 maart zijn eerste lockdown  af  In de zomer 

vervielen vele beperkingen. Echter niet de 1,5 meter. Vakanties konden aangepast doorgaan. 

Een ge-vreesde 2e uitbraak werd in het najaar werkelijkheid. De situatie werd nog ernstiger 

door nieuwe virus varianten. Een 2e lockdown periode tot  9 februari. Het thuiswerken kwam 

in zwang. Ook het digitaal vergaderen. Onze gemeente ging daarin voorop. 

 

Vergaderingen.    

De voorgenomen voor- en najaar ledenvergaderingen van onze afdeling konden niet 

doorgaan. Het aantal keren fysiek bestuur overleg bleef  beperkt. Lopende zaken werden meer 

en meer via de mail geregeld. Dit bleek te kunnen omdat er geen verkiezingen waren. De PS 

leden  waren immers geweest, de 2e Kamer komen in maart 2021 en de GR verkiezingen zijn 

een jaar daarop. De EV komen in 2024  Als bestuur blikken wij terug op een wel bijzonder 

rustig en ongewoon verlopen vergaderjaar. Ledenbrieven zijn niet verstuurd. 

 

Bestuur.   

Omdat er niet vergaderd werd vond de voorgenomen bestuurswisseling niet plaats. Het huidig   

bestuur bestaat uit Arjan Prins, voorzitter, Eisse de Haan, secretaris en Pieter Braam, penning-

meester. Pogingen tot aanvulling van dit bestuur met minimaal 2 nieuwe gezichten zijn niet 

ondernomen. Van het partijbureau ontving het bestuur een verzoek tot aanwijzing van een lo-

kale campagneleider landelijke verkiezingen. Een poging hierin te voorzien is niet gelukt.  

 

Leden. 

Per saldo is het aantal leden afgenomen. Wij noemen 6 overleden leden; K. Sikkema, Slochte-

ren, F. Boven, Schildwolde, H B van Dijk, Hoogezand, A R Boer, Hoogezand S Antonides, 

Zuidbroek en M J Bos , Slochteren. Bedankt hebben ook 5 leden. Aangemeld hebben zich 4 

nieuwe leden waaronder 1 gezinslid. Eén nieuw lid daaronder bedankte hetzelfde jaar weer. 

Van andere afdelingen kwamen geen leden over. Totaal telt de vereniging 188 leden uit de 3  

voormalige gemeenten Slochteren 109 Hoogezand - Sappemeer 60 en Menterwolde 19  

 

Contact met  raadsfractie en wethouder.   

Onze raadsfractie opereert zelfstandig. De planning van voortgangsgesprekken met de fractie 

en wethouder gingen in het najaar niet door maar hebben inmiddels plaatsgehad. De fractie  

dient ons wel met hun informatie.  

 

Provincie / waterschap. 

Het provinciaal uniebestuur belegde 1 digitale vergadering die  bezocht werd. Henk Staghou-

wer is gedeputeerde. De PS fractie bestaat uit Fredric Geijtenbeek als fractievoorzitter, Rinze 

van den Born, Margriet Donker en Gerrit Jan Steenbergen. In het waterschap Hunze en Aa zit 

Tjip Douwstra, tevens DB lid en in waterschap Noorderzijlvest Koos Bos en Klaas Wierenga.  

   

 

Nieuwsbrieven. 

Het partijbureau in Amersfoort stuurt regelmatig (campagne) brieven naar ons als bestuur. 

Ook onze (E mail) leden ontvangen deze brieven behalve als zij zich daarvoor hebben 

afgemeld. Ook niet als hun mailbox vol zit… Onze partijleider, Gert Jan Segers brengt 
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maandelijks zijn persoonlijke nieuwsbrief uit over zijn   “ resultaten “  Aan het eind van het 

jaar zijn er zijn goede wensen.   

  

 

 

Fractie en wethouder. 

Onze raadsfractie is gewijzigd door zieke gevolgd door overlijden van Bert van Dijk en door 

verhuizing van Lucy Doorn – Groenveld. In deze vacatures kon worden voorzien door het 

plukken van nieuwe mensen van onze kandidatenlijst. Klaas Boer, Siddeburen gaf zijn 

achtergrond rol die hij vanaf 2018 had vervuld in de schaduw fractie op en nam vanaf 28 april 

Bert’ plaats in. Roel Folkersma, Hoogezand  vulde op 2 juli de vacature van Lucy op. Marco 

Metscher en Niels Joostens hebben de nieuwe personen ingewerkt. De ChristenUnie fractie is 

1 van de 9 fracties in de gemeenteraad van 33 leden. Er is regulier fractieoverleg. Jan Jakob 

Boersma kon zijn werk als wethouder van Midden-Groningen blijven doen. Als er contact is 

tussen bestuur en  fractie / wethouder dan verloopt dat via de secretarissen. De fractie heeft 

het voornemen de leden te dienen met kwartaalverslagen in daden omgezet.    

    

Landelijke vergaderingen. 

De landelijke partijcongressen in januari en november werden bezocht. Als vereniging hebben 

wij daar stemrecht en ook persoonlijk heeft ieder lid spreek- en stemrecht Moties en amende-

menten kunnen worden ingediend. Als bestuur houden wij ons met het landelijk beleid niet zo 

bezig. Vertegenwoordigers van afdelingen hebben een dubbele (of meer) stemgewicht. 

               

Tenslotte. 

Wij sluiten dit jaarverslag onder dankzegging aan God die leven en gezondheid gaf voor het 

werk dat alle onze vertegenwoordigers op politiek terrein mochten uitvoeren tot Zijn eer en 

tot verbreiding van Zijn koninkrijk. Laten wij deze mensen in onze gebeden meenemen. 

  

Eisse de Haan, secretaris.                                                                                     15 januari 2020                                                                                                                                                                                                                                                            

  

  

       

     


