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Jaarverslag 2013-2014 
Raadswerk 
Het jaar 2013 was geen eenvoudig jaar voor college en gemeenteraad. Zoals verwacht bleven de 
verhoudingen gespannen na de bestuurscrisis. Hoewel lang niet altijd volgens de verdeling 
oppositie/coalitie werd gestemd, bepaalde deze verdeling wel vaak de sfeer. De fractie van de ChristenUnie, 
hoewel coalitiepartij, hield steeds de vrijheid om eigen stemgedrag te bepalen. Dat is nu eenmaal het 
karakter van een dualistisch stelsel. Daarbij werd er natuurlijk wel op gelet dat het college niet in de 
problemen kwam.  
Door de ziekte van burgemeester van Zuilen kwam het bestuur van de gemeente nog verder in het gedrang. 
De aanstelling van een plaatsvervanger, dhr. Piet Adema bracht een welkome rust, zoals wel bleek uit zijn 
bijnaam op het gemeentehuis: Piet Verademing.  Dat hij van ChristenUnie-huize is, stemt ons extra 
dankbaar. We hebben in deze roerige tijd als kleine partij een grote invloed mogen hebben. 
 
Verkiezingen gemeenteraad 2014 
De raadsverkiezingen van maart 2014 zijn voor de ChristenUnie landelijk, maar ook plaatselijk goed 
verlopen. De kiezer beloonde de opstelling van de ChristenUnie met ruim 1100 stemmen, bijna twee keer 
zoveel als anders. We mogen met een verdubbelde fractie verder, in eerste instantie gevormd door Henny 
van den Born en Hans de Graaf. Nadat de laatste alsnog wethouder werd, maar nu in Marum, kwam al snel 
Jaap Hoogenboom weer terug in de raad. Beiden fractieleden vormen een goede combinatie, naar ervaring 
en achtergronden, en door de taken te verdelen is het minder zwaar dan een eenmansfractie.  
 
De lijstverbinding met het CDA leverde geen toegevoegde waarde. Ook het CDA behaalde op eigen kracht 
twee zetels. Tevoren was afgesproken dat we in de formatie wel zouden samenwerken, maar er is niet van 
tevoren afgesproken wie er een wethouder zou leveren. Wij wilden natuurlijk graag onze eigen zittende 
wethouder laten doorgaan, maar ook het CDA had een goede wethouderskandidaat. Bij de 
onderhandelingen bleek al gauw dat de VVD niet bereid was om de ChristenUnie een plek in het college te 
geven. Teleurstellend was dat van de kant van het CDA geen enkel contact werd gelegd om te overleggen 
over het proces. 
 
Verkiezingen Provinciale Staten 2015 
In maart 2015 werden de verkiezingen voor de Provinciale staten gehouden. Door beperkte mankracht is de 
campagne in Tynaarlo niet uitgebreid geweest. Toch was de score in de regio goed. In zowel Drenthe als 
Groningen kreeg de ChristenUnie er een zetel bij. En in beide provincies mag de ChristenUnie een 
gedeputeerde leveren.  
 
Ledenvergadering 
In 2014 is de ledenvergadering opgeschoven, naar juni 2015 in verband met de werkzaamheden na de 
verkiezingen, collegevorming en inwerken nieuwe fractieleden. 
De geplande wervingsbrief is uitgezet en we beraden ons op andere methoden van ledenwerving, waarbij 
ook het landelijk bureau ondersteuning geeft in de vorm van folders en dergelijke.  
 
Het bestuur constateert dat we als ChristenUnie in Tynaarlo rijk gezegend zijn, en het is duidelijk dat dit niet 
onze eigen verdienste is, maar een gave van onze Hemels Vader.  


