Jaarverslag 2021
Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Een jaar dat voornamelijk in het teken stond van de
voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 maar ook een jaar dat nog
grotendeels werd getekend door corona.
(Steun)fractie
Al aan het eind van 2020 werden we geconfronteerd met de wens van ons raadslid Teus
Stam om zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Als bestuur zijn we op zoek gegaan naar een
vervanger en hebben deze uiteindelijk gevonden in de persoon van Bas Romeijn. In eerste
instantie is hij aangetreden als burgerraadslid om na de zomer als raadslid te worden
beëdigd. Zo heeft de ChristenUnie fractie haar werk binnen de gemeenteraad het hele jaar
voltallig kunnen doen. Daarbij was Bart-jan Poirot als burgerraadslid actief en Pleun
Meerkerk als lid van de steunfractie. In het najaar hebben de leden de mogelijkheid
gekregen om kennis te maken met het raadswerk. Een aantal leden heeft daar gebruik van
gemaakt.
Gemeenteraadsverkiezingen
De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen werden gekenmerkt door de
zorgen die we als bestuur hadden over de beschikbaarheid van kandidaten. We hebben alle
leden benaderd met de vraag of en hoe ze zich wilden inzetten. Dit leverde uiteindelijk 4
kandidaten op die zich daadwerkelijk wilden inzetten voor het raadswerk. Na de
zomervakantie zijn we volop aan de slag gegaan met een programma commissie om te
komen tot een programma. De eerste gedachten werden aan de leden voorgelegd en op
basis van die input hebben we uiteindelijk een programma samengesteld. In een begin
december gehouden online ledenvergadering is de kandidatenlijst ongewijzigd vastgesteld.
Het verkiezingsprogramma is ter bespreking aangeboden en na een verwerking van een
aantal wijzigingen ook vastgesteld.
Samenstelling bestuur
Begin 2021 heeft Arjan Bas zich aangemeld als secretaris. Tijdens de ledenvergadering van
augustus is zijn benoeming door de leden geformaliseerd. Aan het einde van het jaar heeft
Marjan ter Kuile zich ook aangemeld als bestuurslid. Haar benoeming zal in tijdens 2022 aan
de leden worden voorgelegd. Het bestuur heeft verschillende malen vergaderd tijdens de
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.
Leden
Helaas hebben we gedurende dit jaar afscheid moeten nemen van enkele leden die, om
verschillende redenen, hun lidmaatschap hebben beëindigd. Gelukkig hebben zich ook een
aantal nieuwe leden aangemeld. Tenslotte is 1 lid ons ook helaas ontvallen. Daarmee bleef
het aantal leden in 2021 stabiel.

Landelijk
We hebben als afdeling deelgenomen aan 1 online landelijk congres.

Als bestuur zien we in dankbaarheid en verwondering terug op het afgelopen jaar. De zorgen
die er aan het begin van het jaar waren of het werk doorgang kon vinden zijn in de loop van
het jaar weggenomen. Vol vertrouwen hebben we de stap kunnen zetten om deel te nemen
aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Soli deo Gloria!

