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Algemeen 

 

Het jaar 2012 zal bij velen de boeken ingaan als het vierde jaar van de kredietcrisis. Vele 

deskundigen hebben hierbij de revue gepasseerd om hun visie te geven. Ook de politiek heeft 

hier de nodige discussies over gevoerd. Zoals het er naar uitziet zal dit nog niet voorbij zijn. 

 

Maar ook lokaal zijn er een aantal onderwerpen geweest die gespeeld hebben. Terugkijkend naar 

de raadsvergaderingen zijn er een aantal onderwerpen die terugkeren. Te denken valt aan: 

 Stadsrandvisie Genemuiden 

 Verhuizing supermarkten in Genemuiden en Hasselt 

 Locatie Agnieten College Zwartsluis 

 Keet de Kolk 

 

Gezien de aard van de onderwerpen zullen deze in 2013 ongetwijfeld weer op ieders aandacht 

kunnen rekenen. 

 

Bestuur 

 

Het bestuur heeft in 2012 een wijziging in de samenstelling ondergaan. De samenstelling van het 

bestuur is als volgt: 

Voorzitter Bauke ten Klooster 

Secretaris Nico Schra 

Penningmeester Gert Siemon Douma 

Algemeen bestuurslid Jan de Velde 

 

De samenstelling van het bestuur is voldoende om alle zaken op een correcte wijze te 

organiseren. Maar zoals bij veel verenigingen blijkt ook bij de lokale Christen Unie dat 

vrijwilligers voor de diverse functies dun gezaaid zijn. Hiervoor liggen uiteraard legitieme 

redenen ten grondslag. Maar voor de toekomst is het zeker een onderwerp om mee bezig te zijn. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2012 zesmaal vergaderd. Gezien de samenstelling van het bestuur en de 

onderwerpen was vaker vergaderen niet aan de orde. 

 

Fractie en wethouder 

Het afgelopen jaar hebben de fractie en de wethouder niet stil gezeten. Het meest zichtbare is de 

bijdrage tijdens de raadsvergaderingen. De voorbereiding hieraan vooraf zijn niet zichtbaar. Om 

goed beslagen ten ijs te komen zijn heel wat leesuren aan vooraf gegaan. 

In 2012 is het bestuur vaker de fractievergaderingen gaan bijwonen. Dit om de contacten met de 

fractie te onderhouden. Voor 2013 is het de bedoeling, indien mogelijk, dat er bij elke 

fractievergadering iemand van het bestuur aanwezig is. 

 

Verkiezing Tweede Kamer 

In 2012 heeft er een Tweede Kamerverkiezing plaatsgevonden. In Zwartewaterland heeft de 

ChristenUnie 2200 stemmen gekregen. De uitslagen van de afgelopen vier verkiezingen geven te 

denken.  

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel stemmen de Christen Unie ontvangen heeft bij de 

verkiezingen. 
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Datum Soort verkiezing Aantal stemmen 

12-09-2012 Tweede Kamer 2200 

02-03-2011 Provinciale Staten 1839 

09-06-2010 Tweede Kamer 2171 

03-03-2010 Gemeenteraad 2607 

 

De uitslag bij de verschillende verkiezingen fluctueert. De oorzaak hiervan is bij het bestuur niet 

bekend. Als bestuur willen wij bij de komende gemeenteraadsverkiezing in 2014 een hoger 

resultaat boeken dan bij de Tweede Kamer verkiezing in 2012. 

 

Communicatie met de leden 

Het gebruik van de e-mail is bij de meeste leden een bekend fenomeen. Het bestuur heeft 

besloten om in de communicatie met de leden (vaker) de e-mail te gaan gebruiken. Wat onder 

andere meespeelt is het drukken van de kosten. Het scheelt toch aanzienlijk in de kosten als de 

leden digitaal uitgenodigd worden voor een ledenvergadering in plaats alle uitnodigingen uit te 

draaien. 

 

 


