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Voorbereiding op de verkiezingen 

2017 is het jaar van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen, van maart 2018. In voorbereiding 

daarop zijn er ontmoetingen van ons bestuur met dat van de SGP geweest om te onderzoeken of we en op 

welke manier we de samenwerking voort zouden zette. Dat resulteerde in een vernieuwde 

samenwerkingsovereenkomst, waarin voor het eerst opgenomen was dat de afzonderlijke politieke kleur 

getoond wordt van de raadsleden, ook in de campagne. De  concept overeenkomst met toelichting werd 

naar het landelijk bureau gestuurd voor toestemming van het gebruik van de naam ChristenUnie. Dat 

resulteerde in een brief, waarin duidelijk werd gemaakt, dat het zo niet geaccepteerd werd. Omdat we 

waarschijnlijk zelfstandig twee zetels zouden kunnen halen zou lijstineenschuiving niet nodig zijn. We 

hebben diverse schriftelijke en mondelinge discussies met afvaardigingen van het landelijk bestuur hierover 

gevoerd. Ook is er een regionale vergadering over deze zaken geweest, waar we ook vertegenwoordigd 

waren. Uiteindelijk heeft dit als resultaat gehad dat we toestemming kregen om de samenwerking voortzet 

zetten. 

Kandidaten.  

Het was nog wel spannend of we de beschikbare plaatsen op de kieslijst zouden kunnen vullen. Gelukkig 

zijn we daarin gezegend geworden. Uiteindelijk 8 plaatsen, 5 heren en 3 dames. 

Website  

De fractie kwam met het idee om de fractiewebsite te vernieuwen. Ze vonden het beschikbare CU-format 

heel geschikt. Daarom is de website weer omgezet naar het SGP-CU uiterlijk en heeft de fractie weer een 

prominente plaats gekregen. We hebben ook tijdelijk een SGP-man als webmaster gehad. Echter hij heeft 

zich later om persoonlijke redenen terug getrokken. 

Bestuur  

Het bestuur is ongewijzigd gebleven. 

Leden 

Het ledental is licht gestegen. Verhuizingen in en uit en aanmeldingen van kandidaten voor de lijst. 

Communicatie met de leden 

Er zijn geen ledenvergaderingen gehouden. Wel is er meerdere malen een mailing gedaan met informatie 

over en oproepen betreft de voorbereidingen op de verkiezingen. Ook is er een gemeenschappelijke 

vergadering met de SGP geweest met het oog op de verkiezingen. 

Gemeenteraadswerk 

De raadsleden hebben dit jaar weer heel veel werk verzet. Dat gebeurde naast de extra belasting voor de 

verkiezingen. Alles mocht ongestoord verlopen. Wij zijn dankbaar voor zoveel zegen. 
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