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Bestuur 
Het bestuur is de afgelopen periode geconfronteerd met een behoorlijke krimp. Stond er in 2017 
nog een degelijk bestuur van vijf leden, momenteel wordt het bestuur draaiende gehouden door 
twee personen. Hierdoor wordt het bestuur gedwongen om zich enkel bezig te houden met zaken 
die de hoogste prioriteit hebben en moeten we constateren dat we vaak minder kunnen dan we 
graag zouden willen. We hebben momenteel oriënterende gesprekken met eventueel geschikte 
bestuurskandidaten en we houden hoop dat ons bestuur binnenkort weer op volle kracht kan 
draaien. De zoektocht naar nieuwe kandidaten blijft onverminderd doorgaan.  
 
Fractie 
Het contact met de fractie verloopt zeer goed. Geregeld schuift een bestuurslid aan bij een 
fractievergadering en onze fractievoorzitter Ruben is bij iedere bestuursvergadering aanwezig. Zo 
blijven we goed op de hoogte van elkaars werkzaamheden.   
De voortgangsgesprekken die het bestuur met de fractie heeft, zijn inmiddels een vast onderdeel 
geworden van het jaarprogramma en momenteel zitten we midden in een periode die volgepland 
staat met deze gesprekken. In deze gesprekken hebben we het met de fractieleden vooral over 
de onderlinge samenwerking en ambities voor in de toekomst.  
Tot slot staat er in het najaar een heisessie met fractie, bestuur en wethouder gepland. Zo’n 
heisessie is bedoeld om samen na te denken over het komende politiek jaar. Hoe ga je bezig met 
profilering en welke belangrijke thema’s wil je lokaal op de kaart zetten en hoe werken fractie en 
bestuur goed samen.  
 
AVG 
Het afgelopen jaar lag binnen het bestuur voornamelijk de prioriteit op het AVG-proof maken van 
onze afdeling. Sinds 1 jaar bestaat de AVG-wet en moeten we als ChristenUnie voldoen aan de 
AVG. Ook voor de lokale afdelingen heeft dit consequenties. Wij hebben als bestuur een AVG-
cursus gevolgd en ook onze webmaster heeft een cursus moeten volgen. Momenteel zijn we hard 
bezig om onze afdeling op alle punten AVG-proof te maken, zodat we aan het einde van dit jaar 
geheel voldoen aan de AVG.  
 
Toekomst 
In 2019-2020 hopen we ten eerste dat we als bestuur gegroeid zijn, zodat we naast al onze ‘must-
do’  zaken ook tijd vrij kunnen maken voor groei en ontwikkeling van onze partij.  
Verder is het natuurlijk de ambitie dat we begin 2020 volledig AVG-proof zijn en dat onze 
samenwerking met de fractie nog steeds goed is.  
Tot slot hebben we de wens om in 2020 weer meer van ons te laten horen richting leden en 
gemeente. We zijn er ons van bewust dat we de afgelopen maanden weinig verbinding gezocht 
hebben met leden of gemeente, dit heeft voornamelijk te maken met tijdgebrek.  
Toch mogen we zeker niet ontevreden zijn met hoe het momenteel gaat, want we worden door 
andere gemeentelijke partijen nog steeds gezien als een zeer jonge en actieve partij.  
 
Namens het bestuur,  
Selma Nijland 


