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Jaarverslag 2016
Het bestuur van de afdeling ChristenUnie Amersfoort (verder: bestuur) kijkt met dankbaarheid terug
op het jaar 2016. Wij voelen ons gezegend in de stad Amersfoort het bestuurlijk werk te mogen
verrichten. Voorliggend een beknopt jaarverslag van de werkzaamheden van het bestuur in 2016.
Voor het bestuur is het een jaar geweest waar een basis mocht worden gelegd binnen de eigen
organisatie en daarbuiten. De afstemming zowel intern, de afstemming met de fractie, als extern, de
samenwerking met de SGP, zijn daarbij onderwerpen van aandacht geweest. De werkzaamheden
stonden voor een groot deel al in het teken van een voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen
2018, ter voorbereiding op het jaar 2017, het èchte voorbereidingsjaar.
Het bestuur heeft in 2016 gezorgd dat de organisatie van het bestuur is versterkt. Er zijn bestuursleden
gevonden. Deze bestuursleden zullen in de jaarvergadering 2017 (ALV begin 2017) aan de leden
worden voorgesteld voor benoeming. Vooruitlopend daarop hebben deze nieuwe bestuursleden al
meegedraaid in de tweede helft van 2016. Binnen het bestuur is verder gewerkt aan een goede
verdeling van functies, aandachtsgebieden en portefeuilles.
Binnen het bestuur is de organisatie voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen (GR2018)
besproken. Die heeft geleid tot een tweetal werkgroepen, werkgroep Programma en werkgroep
Campagne. Vanaf begin 2017 zullen deze overgaan in een projectmatige programmacommissie en een
campagneteam GR2018. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding op het selectieproces, een goede
opdracht en de samenstelling van een selectiecommissie. Er zijn leden voor deze verschillende
commissies benaderd. Wij zijn dankbaar dat leden van de ChristenUnie binnen Amersfoort zich voor
deze taken willen inzetten. Wij zijn dankbaar in 2016 hiervoor een basis te hebben mogen leggen en wij
weten ons daarbij afhankelijk van God.
De samenwerking binnen ChristenUnie Amersfoort heeft in 2016 de aandacht van het bestuur
gevraagd. Het bestuur meent dat het belangrijk is dat de fractie ook kan terugvallen op de organisatie
(bestuur, werkgroepen, leden), maar dat daarvoor wel een stuk interne organisatie nodig is. Daarbij
meent het bestuur dat het van belang is contact te hebben tussen de leden van de fractie en de leden
van het bestuur. Door regelmatig bezoek van de bestuursleden aan de fractievergaderingen is aan
afstemming en contact gewerkt. Het bestuur vindt een goede samenwerking in het fractieteam van
belang en heeft in 2016 met de fractieleden hierover gesproken. De voorzitter heeft in 2016 contacten
onderhouden met de fractievoorzitter en wethouder.
Het bestuur heeft in 2016 verder nagedacht over de samenwerking met de SGP. Begin 2016 is een
onderzoek met een rapportage afgerond, met dank aan Theo Sikkema. Dit onderzoek gaat over de
samenwerking met SGP. Er zijn in de rapportage aanbevelingen aan het bestuur opgenomen. Na een
zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten lijstineenschuiving (model 6 onderzoeksrapport) uit te
sluiten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Voor de langere termijn heeft het bestuur de
beschikking over een zorgvuldig opgesteld rapport, dat kan worden gebruikt bij de verdere
besprekingen met de SGP. Martijn Meeuse is als fractieadviseur namens de SGP, vanaf mei 2014,
betrokken bij de werkzaamheden binnen de fractie. De contacten tussen het SGP-bestuur en de
ChristenUnie zijn goed.
De statuten zijn in 2016 gewijzigd. Vanaf 2016 is er sprake van een afdeling ChristenUnie Amersfoort en
zijn de voorgestelde wijzigingen daartoe geformaliseerd. Het bestuur is verder vertegenwoordigd
geweest op meerdere partijcongressen. In 2016 heeft het bestuur 6 keer vergaderd.
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