ChristenUnie Eemsdelta Jaarverslag 2021
Dit jaarverslag vertelt in het kort wat er is gebeurd in 2021 voor de afdeling
Eemsdelta.
Bestuur
Hoewel er in politiek Eemsdelta genoeg gebeurt, heeft het bestuur, als gevolg van de
Coronapandemie, geen reguliere ledenvergaderingen kunnen uitschrijven of andere
activiteiten kunnen organiseren.
De samenstelling van het bestuur is gelijk gebleven:
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:
•
•
•
•
•

Online bezoeken Unie Congressen en Provinciale (leden)vergaderingen
Online bezoeken van fractie-, raads-, en commissievergaderingen
Informatie naar de leden verzorgen d.m.v. nieuwsbrieven
Ledenbestand bijhouden
Cursussen volgen

Leden wijzigingen
In 2021 zijn de volgende mutaties in het ledenbestand geweest:
4 leden overleden
8 leden hebben het lidmaatschap gestart
3 leden verhuisd buiten gemeente Eemsdelta
11 mensen het lidmaatschap opgezegd (verscheidene redenen).
Het aantal leden staat per 1-1-2022 op 139.

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

Ook dit jaar hebben de wethouder en fractieleden nog niet veel werk- en
kennismakingsbezoeken kunnen afleggen als gewenst was.
De samenwerking tussen wethouder en fractie is goed. In Eemsdelta vragen dossiers
als de energietransitie, het aardbevingen-dossier met het versterkingsprogramma veel
van de mensen.
Het bestuur is dankbaar dat de wethouder en fractie hun werk goed heeft kunnen
uitvoeren, ondanks de beperkingen door de Coronapandemie.
Slotwoord
Als bestuur kijken we met dankbaarheid voor alles wat God mogelijk gemaakt heeft
en mogen we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Ook al wordt het weer een
jaar met veel onzekerheden.
We mogen ons vasthouden aan wat Jezus ons gezegd heeft in Johannes 14:27:
‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’.
Jezus geeft ons vrede, bidt u mee voor vrede in de wereld?

