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Januari 2010 

 
Voorwoord, 
 
Voor u ligt het fractiejaarverslag 2009 van de ChristenUnie Slochteren. In de gesprekken die 
de fractieleden met het bestuur hebben gevoerd kwam de wens naar voren om jaarlijks een 
verslag uit te brengen van de inbreng die de ChristenUnie fractie heeft gehad in de 
commissie- en raadsvergaderingen. Naast deze vergaderingen heeft de fractie van de 
ChristenUnie ook haar inbreng gehad in andere activiteiten binnen de gemeente. In dit 
verslag leggen we kort verantwoording af van de standpunten die we hebben uitgedragen. 
Ook in 2009 mochten we werken onder de zegen van onze God en Vader. In dit vertrouwen 
werken we daarom ook in de politiek verder. In het besef dat ook de plaatselijke overheid 
dienaresse is van onze goede God. 
We spreken de wens uit dat dit fractiejaarverslag de band met hen die zich aan ons 
verbonden voelen zal versterken. 
 
Fractie van de ChristenUnie Slochteren 
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De commissie- en raadsvergaderingen. 
 
De gemeente Slochteren kent drie commissies waarvan de vergaderingen openbaar zijn en 
één commissie die alleen toegankelijk is voor raadsleden. Daarnaast is er de openbare 
raadsvergadering. 
 
De twee commissies die maandelijks bijeenkomen zijn de commissie Bestuur, Middelen en 
Ruimte (BMR) en de commissie Leren, Werken en Zorgen (LWZ).  
De commissievergaderingen zijn opiniërend. Hierin kunnen de commissieleden hun vragen 
stellen over de voorliggende onderwerpen en suggesties aandragen aan het College van 
Burgemeester en Wethouders. Politieke oordeelsvorming vindt bij de behandeling in de 
raadsvergadering plaats. De raadsvergaderingen vinden in de regel plaats twee weken na de 
commissievergaderingen op de laatste donderdag van de maand. 
Sinds 2007 worden de commissievergaderingen niet meer simultaan gehouden. Dit betekent 
dat de commissievergaderingen na elkaar op dezelfde avond worden gehouden. De 
commissie BMR begint om 19:00 en wordt gevolgd door de commissie LWZ die dan start 
nadat de commissie BMR klaar is met vergaderingen met dien verstande dat we in ieder 
geval om 21:00 uur starten. Beide vergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het 
gemeentehuis. 
 
Naast de beide eerder genoemde commissies kennen we in de gemeente Slochteren de 
commissie financiën. Deze commissie vergadert vier keer per jaar. De onderwerpen die 
worden besproken zijn de jaarrekening, de voorjaarsbegroting/zomerbrief en de begroting. 
Deze vergaderingen beginnen om 20:00 en worden gehouden in de raadszaal van het 
gemeentehuis. 
 
De niet openbare vergadering is de vergadering van de auditcommissie. In deze commissie 
worden de werkzaamheden van de accountant begeleid en wordt er met de accountant 
gesproken over de financiële stukken van de gemeente Slochteren. 
 
Voor alle vergaderingen geldt dat de agenda te vinden is op de gemeentelijke pagina 
achterop ’t Bokkeblad en op de website van de gemeente. Ook op de site van de 
ChristenUnie worden de agenda’s gepubliceerd. 
 
De werkverdeling over de raadsleden is als volgt: 
 
Gerrit Hooikammer vertegenwoordigt de ChristenUnie in de commissie BMR en de GR 
Meerstad. 
Niels Joostens vertegenwoordigt de ChristenUnie in de commissies LWZ, Financiën en 
Audit. 
 
De fractievergaderingen. 
 
De ChristenUnie fractie vergadert één keer per maand over de agendapunten die voor de 
commissievergaderingen op de agenda staan. Wanneer de stukken voor de commissie 
financiën worden besproken kan er een extra vergadering bijeen worden geroepen. De 
vergaderingen worden in de regel gehouden op de dinsdag voorafgaande aan de 
commissievergaderingen. De vergaderingen worden gehouden in één van de fractieruimtes 
in het gemeentehuis van Slochteren en beginnen om 20:00. Fractievergaderingen zijn voor 
iedereen openbaar. 
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De wandelgang. 
 
In de gemeente Slochteren kennen we de zogenaamde wandelgang. Hierin worden 
voorafgaande aan de raadsvergadering personen, groepen en organisaties in de 
gelegenheid gesteld om de raadsleden te spreken en toe te spreken. De wandelgang is 
bedoeld om de band met de burgers van Slochteren te versterken en de drempel om de 
vergaderingen te bezoeken te verlagen. De wandelgang begint wanneer er gebruik van 
wordt gemaakt om 19:00. 
 
Verslagen van de vergaderingen. 
 
De verslagen van de vergaderingen worden verzorgd door NotuBiz. Deze organisatie maakt 
van alle openbare vergaderingen een geluidsverslag en een korte samenvatting. Deze 
vergaderingen zijn voor iedereen terug te luisteren en te lezen via de website 
http://slochteren.raadsinformatie.nl Binnen deze website zal de zoekfunctie worden 
verbeterd. Het is mogelijk om per agendapunt of per spreker een deel van de vergadering 
terug te luisteren. U weet dus exact wat de inbreng van de ChristenUnie raadsleden is 
geweest. Ook vindt u er de agenda’s, vergaderstukken en geluidsweergaven terug op het 
BestuursInformatieSysteem van de gemeente Slochteren. Deze is te bereiken op 
www.slochteren.nl waar het direct op de startpagina wordt vermeld.  
 
Technische verdiepingsbijeenkomsten (TVB). 
 
Van raadsleden wordt verwacht dat ze op een goede manier besluiten kunnen nemen. Dat is 
niet altijd even gemakkelijk. Zeker wanneer een onderwerp helemaal nieuw voor ons is en 
we er inhoudelijk nog niet alles van weten. Om toch op de hoogte te zijn en alle raadsleden 
in ieder geval de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk vragen aan de deskundigen te 
stellen wordt de kennis vergroot. Dit komt een effectieve manier van vergaderen en een 
betere besluitvorming ten goede. Ook worden we op de hoogte gebracht van belangrijke 
ontwikkelingen die spelen. Deze bijeenkomsten hebben een vertrouwelijk karakter en zijn 
niet toegankelijk voor publiek. 
 
Terugblik op 2009. 
 
In het jaar 2009 kon de ChristenUnie fractie ongestoord verder werken aan de 
uitgangspunten die we in ons verkiezingsprogramma hebben gelegd. Bij alle politieke 
standpunten die we innemen is dit ons vertrek- en uitgangspunt. Vaak konden we ons na de 
opiniërende vergaderingen in de commissies vinden in de voorgestelde plannen. Wanneer 
daartoe aanleiding was hebben we het College ook voorstellen gedaan ter verbetering. Met 
name bij de behandeling van de financiële stukken hebben we de aandacht gelegd bij de 
voor de ChristenUnie onderscheidende thema’s. De thema’s die belangrijk zijn voor de 
ChristenUnie zijn een gedegen financiële positie voor de gemeente Slochteren, investeren in 
de samenleving door in te zetten op publieke voorzieningen. Er wordt dan ook geïnvesteerd 
in scholen, cultuur, initiatieven vanuit de samenleving die de leefbaarheid en de 
saamhorigheid verbeteren en een accommodatiefonds voor buurt, dorp en sport. De visie 
van de ChristenUnie is verder uitgewerkt in de reactie op de zomerbrief en de begroting.  
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Ook mochten de verkiezingen voor het Europees Parlement ongestoord verlopen. De uitslag 
voor de ChristenUnie-SGP laat een procentuele winst zien. Daarmee wint de ChristenUnie 
opnieuw verkiezingen en versterkt ze haar positie ten opzichte van andere partijen. 
 
Partij  EP 2009 % EP 2004 % 
CDA 800 18,8 948 19,4 
PvdA 756 17,7 1409 28,8 
VVD 409 9,6 569 11,6 
GroenLinks  315 7,4 237 4,8 
SP 289 6,8 263 5,4 
ChristenUnie SGP  664 15,6 702 14,4 
D66 287 6,7 136 2,8 
newropeans 15 0,3     
EVD 2       
Solidara 6 0,1     
PvdD 148 3,5 129 2,6 
EKP 12 0,3     
De Groenen 3 0,1     
PVV 531 12,5     
LDP 10 0,2     
PEP 1       
Libertas 15 0,3     
 
 

Een vergelijking met  de voorgaande EP  verkiezing in de gemeente Slochteren. 
 
Communicatie. 
 
Goed communiceren is een kunst. Het is dan ook een proces dat steeds weer goed moet 
worden bekeken. De ChristenUnie heeft er voor gekozen om in te zetten op de technische 
mogelijkheden die er zijn. De website http://slochteren.christenunie.nl wordt goed bezocht. 
De inhoud is up to date en wordt ook door de Provinciale Unie als uitstekend beoordeeld. 
De ideeënbus van de ChristenUnie biedt inwoners van Slochteren de mogelijkheid om te 
reageren. Ze kunnen er hun ideeën en klachten kwijt. Bij een klacht wordt de respondent wel 
gevraagd om een mogelijke oplossing aan te dragen. 
 

http://slochteren.christenunie.nl/�
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Schriftelijke vragen. 
 
De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid de wegwijzers in de 
dorpen die nu amper te lezen zijn bij Trio bedrijven in productie te geven. 
 
De ChristenUnie had de volgende vragen. 
 
Is het college van mening dat de bewegwijzering in de gemeente Slochteren kan worden 
verbeterd? 
Is het college bereid te onderzoeken of nieuwe wegwijzers eventueel gefaseerd bij Trio-
bedrijven in productie kunnen worden gegeven? 
Is het college bereid op korte termijn te kijken naar mogelijkheden om de informatiezuilen 
van nieuwe plattegronden te voorzien, en daarbij ook te kijken naar mogelijkheden om 
toeristische ondernemers duidelijk op te nemen? 
 
Ook hebben we gevraagd naar de voortgang van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 
 
De ChristenUnie fractie wil, om een goed zicht te krijgen op de Slochter situatie, graag een 
actuele stand van zaken van de WWB. Daarbij willen we ook graag weten hoe de 
verschillende trajecten op het gebied van reïntegratie worden ingevuld. 
 
Daarnaast willen we graag weten of er ook advies wordt ingewonnen bij het Platform Werk 
en Inkomen over de vormgeving van de WIJ. Zodat we hun advies mee kunnen nemen in de 
politieke afweging. 
 
Gelet op de doelstelling die we hebben zou de ChristenUnie graag een bredere discussie 
willen voeren over het totale onderwerp van werkloosheid en met name jeugdwerkloosheid. 
Waarbij we samen als raad en college één front kunnen vormen om de gevolgen van de 
economische recessie voor de gemeente Slochteren en haar inwoners zo klein mogelijk te 
maken. 
 
De ChristenUnie is bereid hierin het voortouw te nemen. 
 
Nieuwe media bij de ChristenUnie. 
 
De ChristenUnie vindt transparantie erg belangrijk. Een van de nieuwe mogelijkheden om 
ons te volgen is Twitter. Ook voor de onderlinge contacten met andere kiesverenigingen en 
raadsleden is het een goed middel. Veel tips en goede ideeën wisselen we met twitter uit. 
 
Samenwerking met Hoogezand-Sappemeer en Groningen. 
 
De Slochter ChristenUnie fractie is intensiever samen gaan werken met andere ChristenUnie 
fracties. Met de fractie in de gemeente Hoogezand-Sappemeer is er al een regelmatig 
overleg en met de fracties in Groningen Stad en Provincie kwam deze door de vorming van 
de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad verder op gang. De gemeente Slochteren werkt 
op veel gebieden samen met andere gemeenten. Zo is er op veel gebieden al samenwerking 
met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. We hebben een gezamenlijke bibliotheek, 
werken samen binnen Trio en straks binnen het nieuw te vormen BWR (Bureau voor Werk 
en Reïntegratie) Verder is er samenwerking tussen de sociale diensten van beide 
gemeenten. Daar zullen naar verwachting nog wel wat zaken bijkomen. Samenwerken levert 
schaalvoordelen op terwijl je toch voor een belangrijk deel je zelfstandigheid behoudt. We 
kunnen gebruik maken van elkaars expertise. Die samenwerking komt ook naar voren 
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tussen de ChristenUnie fracties. Het is de bedoeling om regelmatig contact te hebben en 
elkaar over en weer te informeren. Wanneer dat nodig is kunnen we ook samen optrekken 
richting onze provinciale en landelijke vertegenwoordigers. Ook zijn er contacten geweest 
met het landelijk bureau in Amersfoort om ons te laten informeren op de ontwikkelingen in de 
jeugdzorg. 
 
Meerstad van plan naar werkelijkheid. 
 
Het plan Meerstad krijgt steeds meer vorm. De ChristenUnie hecht erg veel belang bij een 
goede behandeling en afwerking van dit ingewikkelde dossier. Op de website hebben we alle 
relevante informatie zoals raadsstukken als nieuwsitems in het dossier Meerstad verzameld. 
In de commissie- en raadsvergadering heeft de ChristenUnie geprobeerd een balans te 
vinden tussen belangen van inwoners en de belangen die we hebben om Meerstad tijdig te 
realiseren. De inbreng van de ChristenUnie in zowel de commissie- als raadsvergadering 
kunt u in zijn geheel lezen op de website http://slochteren.christenunie.nl/meerstad Ook vindt 
u daar een nieuwsarchief, dat actueel wordt gehouden. 
 
Bij de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad is ook de rol van de beide 
gemeenteraden duidelijker geworden. 
 
Voor Slochteren wordt de ChristenUnie in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door Jan 
Jakob Boersma. Gerrit Hooikammer vertegenwoordigt de fractie in het Algemeen Bestuur. 
 
Verkiezingen voor de gemeenteraad op 3 maart 2010 
 
Op 3 maart 2010 worden er verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Daarbij worden 
17 raadsleden verkozen of herkozen. De campagneactiviteiten zijn in 2009 begonnen. De 
ChristenUnie was aanwezig op de jaarmarkten in Siddeburen en Slochteren.  
 
Ook heeft het bestuur een selectiecommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen benoemt. 
Deze bestond uit de leden CJ Kremer, HK Scherff en namens het bestuur EG de Haan.  
 
Op de najaarsvergadering kon de volgende kandidatenlijst worden vastgesteld. 
 

1. Jan Jakob Boersma 
2. Gerrit Hooikammer 
3. Niels Joostens 
4. Hans Berends 
5. Klaas Boer 
6. Jacob Roggema 
7. Ebe Jan de Haan 
8. Frouke Postma-Doornbos 
9. Alex Hammenga 
10. Hannie Huizinga-van Dijken 
11. Nico Geut 
12. Henk Doedens 
13. Jan-Willem van der Steege 

 

http://slochteren.christenunie.nl/meerstad�
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Het vergaderseizoen 2009 highlights per maand. 
 
Januari 

In januari bracht de ChristenUnie samen met de collega’s uit Hoogezand-Sappemeer een 
werkbezoek aan Trio werkbedrijven. Daarbij hebben we gesproken over de mogelijkheden 
die we als gemeenten hebben om het werk van deze sociale werkvoorziening te 
ondersteunen. Voor ons was dit aanleiding om het college te vragen de verouderde 
bewegwijzering in de gemeente te vernieuwen. Ons idee om die bordjes bij Trio te laten 
fabriceren is door het college onderzocht. De beantwoording later in het voorjaar was 
positief. De nieuwe wegwijzers zullen door de medewerkers van Trio worden gemaakt. 

Het nieuwe cultuurbeleid krijgt voorzichtig vorm. In een commissievergadering worden de 
eerste stielen neergezet. In de loop van het jaar krijgt het cultuurbeleid steeds meer vorm. 
Het traject wordt uitgevoerd met inbreng van het brede culturele veld. 

Februari 

Meerstad ligt op het grondgebied van twee gemeenten. Daarom wordt er gezocht naar de 
mogelijkheid om tijdens de ontwikkeling van het Meerstadgebied politiek besluiten te nemen. 
De oplossing daarvoor is de vorming van een Gemeenschappelijke Regeling. Eerder heeft 
de ChristenUnie bij het voortraject wel gevraagd naar de democratische legitimatie daarvan. 
De ChristenUnie is met Gerrit Hooikammer vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Jan 
Jakob Boersma heeft zitting in het Dagelijks Bestuur. 

Het openbaar onderwijs in Slochteren biedt haar eerste jaarrekening aan. De ChristenUnie 
stelt zich op het standpunt dat OPOS ook de kans moet krijgen om zichzelf te bewijzen. 
Verzelfstandigen hebben we ook gedaan omdat we vertrouwen hebben in een goede afloop. 

Ja en dan de crisis. Reden voor Gemeentebelangen en CDA om de begroting voor 2009 af 
te wijzen en daar later vreemd genoeg niet op wilden worden aangesproken. Wethouder Jan 
Jakob Boersma blijft positief over het huishoudboekje. Aan het einde van 2009 blijkt dat hij 
het bij het rechte eind heeft gehad. En de twee tegenstemmende oppositiepartijen? Die 
bleven opvallend stil. 

Maart 

De ChristenUnie vind het belangrijk om de inwoners van Slochteren te laten weten hoe we 
tot een besluit komen. Een van de manieren is het toevoegen van het onderdeel 
standpunten in de raad. Ook komt daar in maart de mogelijkheid van Twitter bij. Het blijkt ook 
een goede manier om ideeën met andere ChristenUnie fracties in Nederland uit te wisselen. 
Good working practice die ook voor Slochteren van meerwaarde kan zijn. 

Het onderdeel duurzaamheid is bij de ChristenUnie op haar voorjaarsvergadering al aan de 
orde voor er in de raad over gesproken wordt. Duurzaamheid in de meest brede zin van het 
woord past goed bij de ChristenUnie. Op uitnodiging van het bestuur spreekt dhr. Warners 
van Gasterra over het thema “Van Slochteren naar Kyoto en terug” Daarmee is ook duidelijk 
dat het thema duurzaamheid in goede handen is bij de ChristenUnie. 
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April 

Uniek is ook de actie van de oppositie die naar aanleiding van een bericht in de Noordelijke 
media een debat eist. Zoals wel vaker wordt de soep niet zo heet gegeten, en is de 
argumentatie uiterst zwak. De ChristenUnie maakt zich zorgen over deze manier van politiek 
bedrijven. Voor de beeldvorming naar buiten is het niet goed als er constant op allerlei 
veronderstellingen wordt gereageerd. Beeldvorming heeft namelijk ook alles te maken met 
het regionale beeld dat mensen zich van een gebied vormen. Die kennis wordt vertaald in 
ruimtelijk gedrag. Kortom we moeten ons als politiek vertegenwoordigers ook beseffen dat 
we een grote verantwoordelijkheid hebben. Onze instrumenten moeten we dan ook zuiver en 
op gepaste momenten gebruiken. 

Dat de ChristenUnie graag meedenkt over maatschappelijke problemen en bede 
vraagstukken blijkt uit de discussieavonden die het Wetenschappelijk Instituut organiseert 
over de Islam. Later dit jaar verschijnt als uitvloeisel daarvan de publicatie “Voorwaarden 
voor vrede.” Het is naar de leden van het Wetenschappelijk Instituut verzonden en is voor 
geïnteresseerden te bestellen op de website van de landelijke ChristenUnie 

Mei 

De jaarrekening levert een pittige discussie op. Een positief saldo van 988.000 euro, terwijl 
er een tekort van 514.000 euro was begroot, noemt de ChristenUnie een mooi resultaat. Het 
biedt mogelijkheden om de gevolgen van de economische dip op te vangen en de regionale 
economie te stimuleren. Het college werkt aan een stevig re-integratie en participatiebeleid. 
Er wordt stevig geïnvesteerd in de gemeente. Hoezo alles is gericht op Meerstad? Die 
herhaalde uitroep blijkt steeds niet te kloppen. Vreemd genoeg blijft hij tegen beter weten in 
steeds terugkomen. Ondanks een mooi resultaat is niet iedereen is tevreden. Het CDA doet 
het af als juichverhalen in de krant, die de werkelijkheid niet melden. Op de terechte vraag 
hoe het CDA het dan ziet volgt weinig uitleg. Ideeën over hoe het dan wel moet komen er 
overigens opnieuw niet. Uiteindelijk gaat de raad unaniem akkoord met de voorgestelde 
besteding van het batig saldo. 

Juni 

Hoogtepunt van deze maand is ongetwijfeld de viering van 50 jaar GAS en de aftrap van de 
culturele zomer in Slochteren op 16 juni. Koningin Beatrix breng een bezoek en onthult het 
monument in de middenberm van de A7. Nabij de eerste vindplaats van het Slochter gas. 

Maar natuurlijk zijn er eerder die maand ook verkiezingen voor het Europees parlement. De 
ChristenUnie krijgt in Slochteren 15,6% van de stemmen. De opkomst voor deze 
verkiezingen is met een opkomst van 35,77% bedroevend laag. 

Later deze maand bespreken we de zomerbrief. Opnieuw blijkt dat we er als gemeente 
financieel goed voorstaan. Dat bewijst ook dat we op de goede weg zijn met onze manier 
van begroten. 

Juli 

Voor we beginnen aan het zomerreces en de vakantie, wordt in een feestelijke vergadering 
van de gemeenteraad de cultuurnota vastgesteld. Nadat we eerder drie avonden met het 
culturele veld hebben gesproken, een bezoek aan de gemeente Leek hebben gebracht en 
eerder in de commissie Leren, Werken en Zorgen het debat op een speciale locatie (de kerk 



 

Fractiejaarverslag 2009 ChristenUnie Slochteren 11 

in Hellum) hebben gevoerd, is het eindelijk zover. Structureel gaat er meer geld naar cultuur. 
Het betekent ook dat de door de ChristenUnie bepleitte AMV weer terug komt. 

Augustus 

Geen vergaderingen in deze maand. Veel mensen genieten van de culturele zomer in onze 
gemeente. Met enorme inzet van veel vrijwilligers. Voor de ChristenUnie mede reden om, 
zodra we weer aan het politieke werk beginnen, te vragen naar de vrijwilligersverzekering. 
Ook hier deze wens van de ChristenUnie wordt gerealiseerd. 

In de zomer is de kredietcrisis niet uit het nieuws weg te denken. Omdat de ChristenUnie 
zich zorgen maakt om de positie van onze jongeren en het uitblijven van de nota’s over de 
Wet Investeren in Jongeren stellen we schriftelijke vragen aan het college. De streefdatum 
van 1 oktober halen we niet. In december worden de nota’s en verordeningen vastgesteld. 
De ChristenUnie gaat akkoord, maar blijft scherp op dit onderwerp. 

September 

Voor Siddeburen een belangrijke maand want de visie Siddeburen wordt deze maand 
vastgesteld. Er is een traject aan vooraf gegaan waarin zowel de inwoners als de 
verenigingen in het dorp actief zijn betrokken. Ook de raad is op uitnodiging van de 
ondernemers in het dorp geweest om op de hoogte te worden gebracht van de wensen. 
Siddeburen heeft het in zich om van groeibriljant kroonjuweel te worden. 

In september bespreken we ook de verdergaande samenwerking tussen SW-bedrijf Trio en 
Stichting Baanvak. De ChristenUnie wil eerst aangetoond zien hoe de samenwerking leidt tot 
efficiencyvoordeel. Er wordt nu al erg lang gepraat, er is weinig concreet en er is te weinig 
zicht op effect. Wat ons betreft wordt er eerst maar eens stevig doorgewerkt. In december 
staat het nieuw te vormen Bedrijf voor Werk en Re-integratie opnieuw op de agenda. 

Oktober 

De vakbonden beloven een hete herfst. In Slochteren lijkt het er inderdaad van te komen. 
Gemeentebelangen blijft vragen om duidelijkheid ten aanzien van afspraken met de 
landbouwers. Het antwoord is tot drie keer toe hetzelfde. Daarna volgt een voor de 
geloofwaardigheid van de politiek vervelende periode met berichtgevingen in de media. 
ChristenUnie wethouder Jan Jakob Boersma noemt de inhoud van een ingezonden stuk 
bedenkelijk. De belangen van de landbouwers zijn inzet van de besprekingen en de eerder 
gemaakte bestuurlijke afspraken blijven geldig. Wanneer men er niet uitkomt wordt de 
opdracht teruggegeven aan de gedeputeerde. 

In oktober begint ook de campagne voor de verkiezingen op gang te komen. Op de 
jaarmarkten in Siddeburen en Slochteren zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd. Dat 
levert de ChristenUnie weer een aantal nieuwe leden op. Er is veel waardering voor het werk 
van wethouder en fractie en het is mooi om dat soms uit onverwachte hoek te horen. 

Griffier Pieter Norder neemt afscheid omdat hij een zelfde functie in de nieuw te vormen 
gemeente Oldambt heeft aanvaard. De ChristenUnie betreurt zijn vertrek, maar wenst hen 
veel werkplezier in deze nieuwe gemeente. Als tijdelijk opvolger treedt Ine Kramer die ook 
griffier is in de gemeente Scheemda. 
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Oktober is ook de maand waarin het college de begroting voor 2010 bekend maakt. Er staan 
forse investeringen op stapel. Die investeringen moeten vooral de leefbaarheid bevorderen. 
Er is in totaal meerjarig 14 miljoen beschikbaar voor onderhoud aan wegen, fietspaden, 
investeringen in scholen, cultuur en werkgelegenheid. 

De discussie over duurzaamheid wordt in de ogen van de ChristenUnie teveel versmalt tot 
een discussie over energiebesparing en energietransitie. De fractie wil ook aandacht voor de 
millenniumdoelen omdat die naar onze stellige overtuiging alles te maken hebben met 
duurzaamheid. Helaas denkt de meerderheid hier anders over. Het is één van de punten die 
door ons zeker weer op de agenda zal worden geplaatst. Aan afwenteling hebben we niets, 
investeren in schone energie zonder te kijken naar de mogelijkheden die we hebben om ook 
de derde wereldlanden te stimuleren en economisch verder te helpen is wegkijken van het 
probleem. 

De door de ChristenUnie bepleitte vrijwilligersverzekering komt er ondanks de aanvankelijke 
voorzichtigheid van wethouder Huizing op zit punt. De ChristenUnie vraagt niet meer dan het 
geld dat er in de uitkering aan de gemeenten voor is gereserveerd ook voor dat doel te 
gebruiken. Daarmee krijgt de motie van de landelijke ChristenUnie ook in Slochteren een 
succesvol vervolg. 

November 

De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 3 maart 2010 komt ook steeds dichterbij. 
De ChristenUnie kan terugkijken op een succesvolle periode. Veel van onze wensen zijn 
omgezet in gangbare praktijk. Het nieuwe programma voor de periode 2010-2014 is daarom 
opnieuw ambitieus. De ledenvergadering gaat akkoord met de kandidatenlijst. Jan Jakob 
Boersma is opnieuw lijsttrekker. Ook is de lijst opnieuw verjongd, en hebben we mensen met 
veel verschillende kwaliteiten weten te vinden. We zijn blij met de vorming van deze 
kandidaten en zien de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. 

December 

De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) wordt voorzien van de benodigde documenten. Ook 
staan er opnieuw aanpassingen van de APV op de agenda. De vermindering van de 
regeldruk zorgt voor het schrappen van overbodige regels. Opnieuw is er een jaar weer om 
voor je het goed en wel beseft. Op naar 2010. Het jaar van de verkiezingen, een nieuwe raad 
en nieuwe onderhandelingen voor het college. Een raad die door de groei van de gemeente 
zal gaan bestaan uit 17 raadsleden. 
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Bezoek voor een steeds actueel overzicht onze website! 
http://slochteren.christenunie.nl 

 
of via Twitter www.twitter.com/cuslochteren 
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