ChristenUnie Gemeente Tynaarlo
Jaarverslag ChristenUnie Tynaarlo AD 2019

Paterswolde, 21 oktober 2020.

Het jaar 2019 leek snel voorbij te gaan. Het was het jaar waarin de coalitie zijn draai nog moest vinden, een
heel nieuwe combinatie van partijen die enthousiast aan het werk was gegaan. Maar waarvan de deelnemers
nog wel moesten werken en wennen aan de spelregels.
Het ledenbestand van de ChristenUnie in Tynaarlo handhaafde zich in 2019 op ongeveer 80, gelukkig mochten
we 7 nieuwe leden verwelkomen, maar ook vertrokken er 3 leden.
De fractie (= raadsleden met de steunfractie) vergadert regelmatig, gewoonlijk in de week voor de
raadsvergadering. Ook de andere 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. Voor de oplettende lezer: dit stond er vorig jaar bijna net zo, de werkgroep Duurzaamheid
is in 2019 ingesteld.
Voor het centrum van Zuidlaren is een uitgebreid participatietraject opgestart. Het nieuwe college wil veel via
participatie regelen. We zien hier mogelijkheden voor het ‘right to challenge’ uit ons programma, dit is een
uitdaging aan de inwoners om creatief mee te denken bij plannen. Tegelijk moet de raad op een gegeven
moment wel een beslissing durven nemen. Participatie betekent helaas niet dat iedereen automatisch op één
lijn komt.
In het centrum van Eelde is de bouw van de appartementen vertraagd door een faillissement van de
ontwikkelaar. We hebben toch wel onze bedenkingen bij dit plan. Er lopen ook andere initiatieven, maar ja, we
kunnen niet over andermans grond beschikken, daar zullen de partijen samen uit moeten komen. We
bewaken wel dat er een plan komt dat past bij Eelde als dorp, we willen geen ‘stadse fratsen’, dat wil zeggen
een saai appartementencomplex vlak naast de historische kerk en museum de Buitenplaats.
In Ter Borch is de supermarkt van tafel, er loopt nog wel een bezwaar tegen het raadsbesluit bij de Raad van
State, het is niet bekend wanneer dit zal worden behandeld. Verder wordt deze wijk vlot ontwikkeld.
De Statenverkiezingen vroegen ook aandacht van de afdeling Tynaarlo, we leverden een bescheiden bijdrage
aan de campagne. De ChristenUnie mocht 3 zetels halen.
De fractie stelde vragen over de geplande verplaatsing van de bebouwde kom in Eelderwolde, uit zorg over de
verkeersveiligheid. Ook werd een vraag gesteld over het stoppen van het lidmaatschap van de EDR, de
ChristenUnie hecht eraan ook over de grenzen in de regio te blijven kijken.
Met Gemeentebelangen werd een motie ingediend om steun uit te spreken voor de boeren, die vastlopen in
hun bedrijfsvoering, deze mocht het niet halen.
Het jaar sloten we traditiegetrouw af met een gezamenlijke maaltijd met fractie en bestuur en hun partners.
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 11 november 2020.
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