
 

 
 
 

ChristenUnie Eemsdelta Jaarverslag 2019 
Dit jaarverslag vertelt in het kort wat er is gebeurd in 2019 voor de afdeling 

Eemsdelta en de voorgaande rechtspersonen Appingedam, Delfzijl en Loppersum. 
 
Bestuur 

Als voorbereiding voor de gemeentelijke herindeling naar Eemsdelta zijn de afdelingen 
Loppersum en Appingedam opgegaan in afdeling Delfzijl, waarna de naam Delfzijl 

notarieel gewijzigd is in Eemsdelta.  
Op 15 mei heeft elke afdeling eerst zijn eigen voorjaarsvergadering gehouden waarin 
door de leden van Loppersum en Appingedam het opheffingsbesluit genomen werd, 

waarna de 3 afdelingen samen verder vergaderden als Eemsdelta. 
 

De samenstelling van het bestuur bestaat uit Margreet Nijburg (voorzitter), Alida 
Weisbeek-Feenstra (secretaris), Mariska Bosch (penningmeester), René Eygelshoven 
(algemeen lid). 

In de ledenvergadering van 13 november treedt Bram van der Krieke met goedkeuring 
toe tot het bestuur. 

 
Tijdens de vergaderingen van het bestuur zijn de volgende onderwerpen besproken: 
 

• Voorbereiden en uitschrijven ledenvergadering in november 2019, en het 
uitnodigen van een spreker 

• Bezoeken Unie Congressen en Provinciale (leden)vergaderingen 
• Bezoeken van raadsvergaderingen en commissievergaderingen 
• Informatie naar de leden verzorgen dmv nieuwsbrieven 

• Ledenbestand bijhouden 
• Cursussen volgen 

 
Het aantal leden staat per 1-1-2020 op 153, het is in 2019 met 6 gedaald. 
 

  



Fracties 

Tot aan de herindelingsverkiezingen bestaat de fracties uit de volgende leden: 
 

Loppersum 2 zetels 
- Bé Prins (fractievoorzitter) 

- Jan van Heerde 
- Gert Drenth (fractie-assistent).   

Ook in 2019 was Rudi Slager wethouder namens de ChristenUnie met de portefeuilles 

financiën, ICT, toerisme en recreatie, kunst en cultuur en verkeer en vervoer, 
economische zaken. 

 
Appingedam 1 zetel 

- Ina Schenkel 

- Elfriede Kooi (fractie-assistent) 
 

Delfzijl 3 zetels 
- Cor Buffinga 
- Harold Kol 

- Sebastien Sabanga 
- Piet Drijfhout (fractie-ondersteuner) 

- René Eygelshoven (fractie-ondersteuner) 
Ook in 2019 was Meindert Joostens wethouder namen de ChristenUnie met de 
portefeuilles sociale zaken, armoedebeleid, minderheden, inburgering en integratie, 

ouderenzorg, WMO en handhaving. 
 

 
Slotwoord 
De voornaamste taak van het bestuur was het ordelijk laten verlopen van de 

samenvoeging van de afdelingen. Hiervoor moesten de vergaderingen voorbereid 
worden met de bijbehorende notariële zaken en het regelen van de wijzigingen bij de 

Kamer van Koophandel. 
 
 

 


