
 

     
 
ChristenUnie Eemsdelta Jaarverslag 2020 

Dit jaarverslag vertelt in het kort wat er is gebeurd in 2020 voor de afdeling 
Eemsdelta. 

 
Bestuur 
Als gevolg van de Corona-pandemie heeft het bestuur de reguliere 

voorjaarsvergadering moeten uitstellen. Deze is gehouden op 7 juli 2020 in Kabzeël. 
Daarin hebben we afscheid genomen van voorzitter Margreet Nijburg. 

 
De samenstelling van het bestuur is nu: Bram van der Krieke (voorzitter), Alida 
Weisbeek-Feenstra (secretaris), Mariska Bosch (penningmeester), René Eygelshoven 

(algemeen lid). 
 

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

• Voorbereiden en uitschrijven ledenvergadering in juli 2020 

• Online bezoeken Unie Congressen en Provinciale (leden)vergaderingen 
• Online 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 150, dat is een daling van 3 t.o.v. 2019.  

Maar het verheugt ons dat we in het jaar 2021 inmiddels 7 nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 
 

 
Herindelingsverkiezingen 

In de najaarsvergadering van 2019 is Menne van Dijk aangesteld als voorzitter van de 
selectiecommissie. Samen met 3 leden uit de 3 voormalige gemeenten, Jenneke 
Klamer, Margriet Donker en Paul Plas, heeft de commissie de kandidatenlijst 

samengesteld en deze is op 7 juli 2020 door de ledenvergadering vastgesteld. 
Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door de gezamenlijke inspanning van 

de 3 fracties van Delfzijl, Appingedam en Loppersum samen met wethouder Meindert 
Joosten, met ondersteuning van lezers. 

 
Bij de verkiezingen van 18 november 2020 is de ChristenUnie Eemsdelta gezegend 
met 3 zetels. ChristenUnie is daarna toegetreden tot de coalitie en Meindert Joosten is 

voor een nieuwe termijn als wethouder aangesteld. 
  



 
 
Fractie Eemsdelta 

- Ina Schenkel-Zandvoort (fractievoorzitter) 
- Gert Drenth 

- Harold Kol   
- Bé Prins (fractie-ondersteuner) 
- Jan van Heerde (fractie-ondersteuner) 

 
Meindert Joosten is als wethouder belast met de volgende taken: 

• 3de locoburgemeester 
• Zorg 
• WMO 

• Onderwijs (behalve Huisvesting) 
• Kunst en cultuur 

• Milieu/afval/duurzaamheid 
• Wadden (ontwikkeling kustgebied) 

 

Ook de volgende projecten vallen onder Meindert: 

• Zorgtransitie Delfzijl en Loppersum 

• Cultuurcluster Molenberg Delfzijl 

• Kustontwikkeling 
 

In verband met de Corona-maatregelen hebben de wethouder en fractieleden nog niet 
veel werk- en kennismakingsbezoeken kunnen afleggen als gewenst was. 
Zodra het kan zullen ook die bezoeken ook weer opgepakt worden. 

 
Slotwoord 

De voornaamste taak van het bestuur was het ordelijk laten verlopen van de 
voorbereiding op de herindelingsverkiezingen en het tot stand komen van de 
kandidatenlijst en verkiezingsprogramma. Daarbij heeft bestuur toezicht gehouden dat 

de procedures juist gevolgd zijn. 
 

 


