
ChristenUnie  Gemeente Tynaarlo 

 

KvK 04072431 

Jaarverslag ChristenUnie Tynaarlo AD 2018 

Het jaar 2018 is een bewogen jaar geweest. De verkiezingen voor de raad in 2018 leverden verrassende 

resultaten. De ChristenUnie scoorde een hoog aantal stemmen, meer dan normaal, maar niet voldoende om 

de tweede zetel vast te houden. Ook bij andere partijen verschoven de aantallen en na afloop zag het politieke 

landschap er anders uit: het verschil met de VVD was slechts 40 stemmen, maar Leefbaar Tynaarlo werd de 

grootste fractie en mocht de formatie leiden. Het werd een regenboogcoalitie van 5 partijen, waar de VVD en 

PvdA buiten staan, maar waar de ChristenUnie wel bij werd uitgenodigd. Hans de Graaf was nog niet vergeten 

en men wilde hem graag als wethouder financiën terug.  

Het ledenbestand van de ChristenUnie in Tynaarlo blijft stabiel, gelukkig mochten we enkele nieuwe leden 

verwelkomen, die ook bereid zijn mee te werken in de fractie. We zoeken voor het bestuur nog steeds 

kandidaten, zodat de dubbelfuncties kunnen worden opgeheven. 

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, ook met de nieuwe leden, Jan de Jonge en Jan Kees Winters. De 

verhoudingen in de raad met de diverse fracties zijn goed. Bij de oppositie zijn de druiven nog wel zuur, we 

hopen dat de samenwerking op een gegeven moment toch weer op gang komt. De ChristenUnie werkt in het 

belang van de burger en we denken niet in termen van oppositie of coalitie.  

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 (vice-

voorzitterschap) goed aangesloten. De steunfractieleden zijn lid van de raadswerkgroepen voor Sociaal 

domein en voor de Omgevingsvisie.  

Voor het centrum van Zuidlaren is een uitgebreid participatietraject opgestart. Het brengt de tijdelijke AH niet 

perse dichterbij. (Noot: dit is inmiddels wel geregeld). Het nieuwe college wil veel via participatie regelen. We 

zien hier mogelijkheden voor het ‘right to challenge’ uit ons programma. 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 Ter Borch hebben de plannen van de supermarkt ter inzage gelegen. De gemeente is lang bezig geweest om 

een zienswijzennotitie op te stellen die de toets van de Raad van state kan doorstaan (Noot: inmiddels is het 

voorstel tot onze grote teleurstelling en verontwaardiging verworpen). De tegenstanders roeren zich stevig, 

het komt de sfeer in de wijk niet ten goede.  

De website van de ChristenUnie is opgefrist en er zijn actuele artikelen geplaatst, maar bijhouden van de site is 

nog niet zo makkelijk. Ook zijn we actief op Twitter en Facebook, maar het aantal volgers is nog beperkt. 

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. 

 

Paterswolde, juli 2019. 

  



ChristenUnie  Gemeente Tynaarlo 

 

KvK 04072431 

ChristenUnie Tynaarlo Financieel Overzicht 2018 

   Balans     

Activa 31-12-2018 31-12-2017   Passiva 31-12-2018 31-12-2017 

          

RC Bank 1.723,32 2.818,71  Vermogen 31-12-2017 4.017,03   

Spaarrekening 1.169,07 1.168,82  Resultaat 2018 -1.124,64   

Debiteuren 0,00 29,50  Vermogen 31-12-2016  3.748,55 

       Resultaat 2017   268,48 

          

          

Totaal 2.892,39 4.017,03    2.892,39 4.017,03 

          

Debiteuren: teveel betaald promotiemateriaal   

       
  

       
  

       
  

  Verlies en Winst 2018   
  

Inkomsten 31-12-2018 31-12-2017   Uitgaven 31-12-2018 31-12-2017   

            

Afdracht leden 768,11 672,09  Kosten Bestuur 0,00 107,03   

Giften 290,87 0,00  TK 2017  0,00 106,10   

Rente 0,25 2,07  

Verkiezingen Raad 
2018 2.039,02 0,00 

  

     Ledenvergadering 61,50 110,00   

       Bankkosten 83,35 82,55   

            

Resultaat 1.124,64    Resultaat 0 268,48   

Totaal 2.183,87 674,16    2.183,87 674,16   

            

Opmerkingen: Verkiezingen 2018: campagnekosten         

 

 

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 23 september 2019. 

 

 

 

Voorzitter:  

 

 


