
ChristenUnie  Gemeente Tynaarlo 

 

KvK 04072431 

Jaarverslag ChristenUnie Tynaarlo 2015 

 

Het jaar AD 2015 was het tweede jaar na de verkiezingen van 2014, waar de ChristenUnie met twee 

raadsleden vertegenwoordigd mocht zijn in de gemeenteraad. 

De landelijke ChristenUnie maakte een transformatie door , waarbij naast de plaatselijke 

kiesverengingen ook de individuele leden stemrecht kregen. De plaatselijke kiesverenigingen werden 

omgezet in afdelingen van de landelijke partij. Hiervoor was een statutenwijziging nodig van de 

plaatselijke kiesvereniging. Dit kreeg zijn beslag op de ledenvergadering van 18 november 2015.  

De procedure is verder afgehandeld via een notaris, geregeld door het landelijke partijbureau.  

De Belastingdienst heeft de regels aangescherpt voor het behoud van de ANBI status, waarbij giften 

aan de afdeling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Dit houdt o.a. in dat de informatie over 

de afdeling, zoals bestuurssamenstelling, jaarverslagen en verantwoording van giften op de website 

van de plaatselijke afdeling moeten worden geplaatst. Dit is uitgevoerd en dit is natuurlijk ook een 

goede informatievoorziening voor leden en belangstellenden. 

Door vergrijzing neemt het ledenbestand licht af, gelukkig mochten we ook enkele nieuwe leden 

verwelkomen. Toch blijft dit een bron van zorg, omdat we graag versterking in het bestuur willen, en 

op termijn ook vervanging op de kandidatenlijst moeten hebben. 

In de raad is de fractie ondertussen ingewerkt. Dankzij de versnipperde samenstelling van de raad 

heeft ook een fractie van twee een inbreng waarmee gerekend wordt. Besluiten worden genomen 

met wisselende stemverhoudingen, een hele verademing na de vorige periode. De ChristenUnie 

heeft zich er hard voor gemaakt dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid zou nemen in de opvang 

van vluchtelingen en statushouders. De ontwikkelingen rond de veranderingen in de sociale 

wetgeving heeft steeds onze bijzondere aandacht. Verder zetten we ons in voor de leefbaarheid van 

winkelgebieden in de kernen, met name voor een goede ontwikkeling van het terrein van de Prins 

Bernard Hoeve, maar ook voor de ontwikkeling van een supermarkt in Ter Borch. We pleiten voor 

een meer geleidelijke invoer van bezuinigingen, met name bij de bibliotheken, maar ook in de sport. 

 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, juni 2016. 

 

 
 

 


