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Jaarverslag ChristenUnie Tynaarlo AD 2020   Paterswolde, 9 oktober 2021. 

Het jaar AD 2020 is het jaar van de COVID-19. Veel activiteiten lagen stil, de vergaderingen gingen digitaal, we 

konden weinig of niet bij elkaar komen. Geen Corso, geen Zuidlaardermarkt en nog meer ‘geens’. Het lijkt een 

verloren jaar, maar toch gebeurde er wel een en ander.    

Het ledenbestand van de ChristenUnie in Tynaarlo handhaafde zich in 2020 op ongeveer 80. De 

jaarvergadering werd digitaal gehouden, dat wil zeggen dat de leden via de mail konden reageren.   

De fractie (= raadslid met steunfractieleden) vergaderde digitaal in de week voor de raadsvergadering. Ook de 

andere online activiteiten zoals informatieavonden werden zoveel mogelijk bezocht. De samenwerking binnen 

de fractie is prima. De verhoudingen in de raad met de diverse fracties zijn goed. De ChristenUnie werkt in het 

belang van de burger, we denken niet in termen van oppositie of coalitie maar lopen er soms wel tegenaan dat 

die bestaan. Met één zetel in de raad is onze invloed natuurlijk beperkt, maar een halve wethouder maakt veel 

goed. Bovendien blijven we via enkele commissies zoals de werkgeverscommissie griffier (lid) en het presidium 

goed aangesloten. De steunfractieleden zijn lid van de raadswerkgroepen voor Sociaal Domein, Duurzaamheid 

en  de Omgevingsvisie. De oplettende lezer zal opmerken: dit stond er vorig jaar haast net zo. 

De ontwikkelingen in het centrum van Zuidlaren, Eelde en rond de supermarkt Ter Borch kenden in 2020 

weinig zichtbare vooruitgang. Hoewel er veel gebeurde buiten het zicht van de inwoners, wat zich pas in 2021 

zal openbaren. De Kadernota Sociaal Domein kon het voorgaande jaar rekenen op kritiek van de ChristenUnie, 

met daarbij een constructief voorstel voor een aanpassing. Dit voorstel werd aangenomen.  

Met GroenLinks, PvdA en D66 dienden we een motie in om steun uit te spreken aan de opvang van 

minderjarige vluchtelingen die in Griekenland zaten. Verder dienden we mede een motie om het Rijk te 

bewegen meer middelen ter beschikking te stellen voor de jeugdzorg en Wmo. Het kan niet zo zijn dat we op 

voorzieningen moeten bezuinigen omdat we een open-einde regeling toebedeeld hebben gekregen. Hetzelfde 

geldt voor een motie met een oproep voor maatregelen om aardbevingsschade in Tynaarlo  te compenseren 

en verder tegen te gaan. In december volgde nog een motie om een zgn Knarrenhof mogelijk te maken in 

Paterswolde. Tenslotte diende de ChristenUnie met CDA, D66 en GB een motie in om een onderzoek te doen 

naar de cultuurhistorie van het centrum van Eelde. Dit in verband met de plannen voor een 

appartementencomplex tegenover de dorpskerk. 

In de laatste raadsvergadering van 2020 mochten we, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, 

burgemeester Thijssen voordragen voor zijn herbenoeming en vervolgens feliciteren met dit feit. 

Het jaar sluiten we normaal gesproken af met een gezamenlijke maaltijd met fractie en bestuur en hun 

partners. Dat zat er deze keer niet in. Ook hun steun is van belang voor het werk. We zijn onze hemelse Vader 

dankbaar dat we ons mogen inzetten voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Tynaarlo en bidden 

om wijsheid en krachten om dat ook het komende jaar weer te doen. 

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 27 oktober 2021. 
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