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Jaarverslag 2012 
Raadswerk 
Op 5 januari 2012 werd in een extra raadsvergadering een nieuw college geïnstalleerd. Hier nam 
ChristenUnie-wethouder Hans de Graaf de plek in van de VVD. De coalitie steunt op een krappe 
meerderheid van 1 zetel, dankzij het splitsen van D66. De druiven zijn zuur voor de oppositie en dat zal 
gedurende de rest van het jaar de verhoudingen en de sfeer in de raad stempelen. Met name de VVD blijft 
zoeken naar mogelijkheden om het college te laten struikelen. 
Hans de Graaf bewaakt de financiën, geen makkelijke of dankbare taak in deze tijd van krapte, maar hij doet 
het met verve en krijgt daarvoor ook waardering uit de raad. 
We zijn dankbaar voor de gelegenheid die de ChristenUnie krijgt om zich hier op deze manier waar te 
maken.  Het gebeurt niet vaak dat een partij met slechts 1 zetel een volwaardige wethouder kan leveren. 
 
Jaap Hoogenboom weert zich in de raad. Ook daar wordt er extra scherp gelet op wat wij doen. Maar ook 
zien we resultaat op de inbreng. Inmiddels zijn er harde afspraken gemaakt over de bestemming van 
overgebleven gelden van projecten. Deze gaan terug in de algemene reserve. Een aantal jaren geleden 
stelde Jaap dit al aan de orde, maar begreep de raad niet goed waar het over ging. Inmiddels is het 
doorgevoerd en kan de raad beter controle uitoefenen op de uitgaven. Dat is uiteindelijk haar taak. 
 
Scherp houden wat de rolverdeling is tussen raad en college is niet altijd makkelijk. Al te gauw gaat het over 
kleine details en gaat de raad op de stoel van de uitvoerder zitten. Heel duidelijk is dat het geval bij een 
inmiddels volledig uit de hand gelopen zaak met een medewerker. Ook hier probeert de oppositie politieke 
munt uit te slaan, iets waar de ChristenUnie niet aan mee wil werken. 
Het personeelsbeleid is geen verantwoordelijkheid van de raad. Overigens wil ook de ChristenUnie straks 
wel weten hoe het allemaal zover heeft kunnen komen, maar dan in algemene zin. We vinden het belangrijk 
dat ook hier de gemeente eerlijk en rechtvaardig handelt en de goede naam en faam van ieder beschermt. 
 
Verkiezingen Tweede kamer 2012 
In september 2012 vonden tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Ook lokaal hebben we 
campagne gevoerd, zij het op bescheiden schaal. De timing – vlak na de vakantie – was ongelukkig en we 
hebben ons beperkt tot het plakken van posters en op kleine schaal verspreiden van materiaal. Wel zijn we 
blij met het resultaat, het aantal CU-stemmers lag enkele tientallen hoger dan bij de 
gemeenteraadsverkiezingen.   
 
Verkiezingen gemeenteraad 2014 
In 2014 staan verkiezingen voor de gemeenteraad gepland. Inmiddels zijn de voorbereidingen van start 
gegaan. Het bestuur heeft formeel besloten om in Tynaarlo mee te doen aan de verkiezingen.  
Voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma worden al gemaakt. Op de ledenvergadering van februari 
2013 moeten verdere besluiten worden genomen over een lijstcombinatie e.d. 
 
Ledenvergadering 
In 2012 is geen ledenvergadering gehouden, deze is verschoven naar februari 2013 in verband met de 
verkiezingsvoorbereiding.  
Het bestuur heeft ook gesproken over ledenwerving voor de ChristenUnie in Tynaarlo. Het wordt tijd dat er 
'vers bloed' komt in het bestuur en er zijn natuurlijk mensen nodig voor een goede campagne, als 
kandidaten en in het algemeen om de christelijke politiek van de ChristenUnie ook lokaal te blijven 
ontwikkelen. Momenteel telt CU lokaal ongeveer 80 leden, dit aantal loopt langzaam terug. Er zal in elk 
geval een wervingsbrief worden uitgezet en we beraden ons op andere methoden. 
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Financieel Jaaroverzicht CU 2010 – 2012

Inkomsten Uitgaven

Afdrachten leden 1.480,28 Bankkosten 118,21 

Overige gift en 150,00 KvK 50,72 
Rente 36,11 Vergaderkosten 74,20 

Kosten bestuur 21,75 

Totaal 1.666,39 264,88

Saldo 0,00 1.401,51
1.666,39 1.666,39

Vermogen 31-12-2010 31-12-2012

Rekening-courant 1.816,01 3.181,41

Spaarrekening 1.086,35 1.122,46

Toename vermogen -1.401,51

Totaal 2.902,36 2.902,36


