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Jaarverslag van de lokale afdeling ChristenUnie Stadskanaal over het jaar 2016
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur aan het eind van 2016:
J. Huisman, voorzitter
H. Schoemaker, secretaris
F.J. Schuurman, penningmeester
N. Sterenborg, politiek secretaris
H. Broesder, lid
J. Smit-Vos, lid
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft twee keer vergaderd. Daarnaast heeft het bestuur intern regelmatig contact via email.
Ledenvergaderingen
Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden:
5 april 2016 in de GKV in Mussel.
Op de agenda stonden de volgende huishoudelijke zaken: de notulen van de ledenvergadering van 24
november 2015, jaarverslag 2015, financieel verslag over 2015, verslag van de kascontrole.
De voorzitter herinnerde aan de nieuwsbrief waarin het partijbureau uitleg heeft gegeven over het
Referendum dat op 6 april 2016 wordt gehouden. De ChristenUnie adviseert om vóór het sluiten van
een Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne te stemmen.
Gemeentepolitiek
De vier raadsleden hebben de leden bijgepraat over onderwerpen, die actueel zijn of in de afgelopen
periode in de gemeentepolitiek aan de orde zijn geweest. Enkele van deze onderwerpen zijn:
Gemeentelijke herindeling
De gesprekken over samenwerking met de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zijn misgelopen.
Nu laten de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam een extern bureau onderzoek doen naar de
effecten van herindeling voor deze drie gemeenten. Na het verschijnen van het onderzoeksrapport
zullen de raden van deze gemeenten beslissen of ze verder willen gaan in het herindelingsproces.
Windmolenpark
De gemeenteraad van Stadskanaal heeft tegen de plannen voor een windmolenpark direct over de
provinciegrens bij Stadskanaal een zienswijze ingediend. De ChristenUnie vindt de omvang van het
geplande windmolenpark te massaal.
Centrumvisie Stadskanaal
De gemeente heeft met ondernemers, de algemene Handelsvereniging Stadskanaal en vastgoedeigenaren een Centrumvisie Stadskanaal opgesteld. In de visie staat dat het totale winkeloppervlak in
Stadskanaal te groot is. Door verschillende oorzaken is er veel leegstand. Het winkelcentrum moet
compacter worden. Bijvoorbeeld het gebied tussen de Menistenlaan en de Oude Markt.
De zaterdagmarkt is nog steeds een belangrijke publiekstrekker voor het centrum van Stadskanaal.
Vrijwilligersproject
De ChristenUnie doet mee met een vrijwilligersproject van Stichting Present op 28 mei 2016: de tuin
opknappen bij de jeugdopvang van het Leger des Heils in Stadskanaal.

Instroom asielzoekers
De ChristenUnie vindt dat Nederland barmhartig moet zijn tegenover vluchtelingen. De ChristenUnie
bepleit een eerlijke verdeling van opvang van vluchtelingen over de gemeenten op basis van het
inwonertal. De gemeenteraad van Stadskanaal heeft noodopvang toegezegd. In Stadskanaal zijn
voldoende woningen beschikbaar voor statushouders. Ook zijn er veel kerkelijke vrijwilligers die zich
willen inzetten voor hulp aan vluchtelingen. Op 7 april 2016 wordt in Stadskanaal een expertmeeting
gehouden samen met mensen uit de partnergemeente Liliënthal. Het doel is te horen hoe zij omgaan
met vluchtelingenwerk. Na de meeting wordt een bezoek gebracht aan het AZC in Musselkanaal.
22 november 2016 in ”de Kandelaar” in Stadskanaal.
Op de agenda o.a. notulen van de ledenvergadering van 5 april 2016, mededelingen, begroting 2017.
De wethouder en de raadsleden informeerden uitvoerig over zaken uit de gemeentepolitiek. De
volgende onderwerpen passeerden de revue: sociale werkvoorziening, gemeentelijke herindeling,
gemeentefinanciën (begroting en belastingen voor 2017), wmo-taken, centrumplan Musselkanaal.
Leden
De afdeling had op 1 januari 2016 212 leden. In 2016 zijn 7 leden overleden, 2 leden zijn vertrokken
en 5 leden hebben het lidmaatschap opgezegd.
In 2016 hebben 5 leden zich in onze gemeente gevestigd. Door nieuwe aanmeldingen en door ledenwerfacties zijn er totaal 9 leden bij gekomen. Het aantal leden is op 31 december 2016 opnieuw 212.
Contributie
De contributie voor het jaar 2016 bedroeg € 52,00 voor hoofdleden en € 26,00 voor gezinsleden. De
contributie voor reductieleden was € 23,00 en voor combi-leden € 35,50. Combi-leden zijn jongeren
die lid zijn van de ChristenUnie en van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie.
Bezoek provinciale unievergaderingen en Uniecongressen
Het bestuur was door één of meer afgevaardigden vertegenwoordigd op:
- de provinciale unievergaderingen van 28 mei 2016 en 16 november 2016
- het 33e partijcongres op 23 april 2016
- het 34e partijcongres op 26 november 2016
Contact met de leden
Naast het contact op de ledenvergaderingen zijn de leden in 2016 door middel van een nieuwsbrief
over allerlei zaken geïnformeerd.
Ledenwerving
In het najaar van 2016 is weer een ledenwerfactie gestart. Deze actie is gekoppeld aan de “campagne
van hoop” voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 15 maart 2017 worden gehouden.
Een nieuw lid betaalt tot het eind van het jaar 2017 € 15,00 contributie en kan als welkomstgeschenk
het boek “Hoop voor een verdeeld land” van Gert-Jan Segers krijgen.
Tenslotte
Het bestuur en de leden van ChristenUnie Stadskanaal kunnen terugzien op een goed politiek jaar.
Het raadswerk mocht op een goede wijze doorgaan. De Here heeft onze inzet voor de ChristenUnie
en voor het politieke werk gezegend. Hem komt daarvoor alle dank en eer toe.
Vastgesteld in de ledenvergadering van de lokale ChristenUnie Stadskanaal op 4 april 2017.
H. Schoemaker, secretaris

J. Huisman, voorzitter

