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Het gaat niet vanzelf!!!
Dat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur
staan hoeft waarschijnlijk niemand u meer te
vertellen. En dat daar heel wat voor moet gebeuren
is ook duidelijk. Dat merken de betrokkenen
wekelijks. Elke week is er contact tussen en binnen
de verschillende geledingen van de ChristenUnie.
Dat ontgaat u grotendeels en dat is ook niet erg.
Een mens hoeft ook niet van alles op de hoogte zijn!
En tenslotte heeft ieder mens zo zijn bezigheden.
Als een ding maar wel duidelijk is: dat zegen op op
ons werk niet vanzelfsprekend is! En die volgt
ook niet automatisch op al onze inspanningen. We
zijn daarin volstrekt afhankelijk van onze God. En
uiteindelijk weten wij niet precies wat Hij met ons
voorheeft. En wat er allemaal nog moet gebeuren op
deze aarde. Dat laat onverlet dat we onze gaven
moeten gebruiken! En ons in moeten zetten!! Ora et
labora: bid en werk!
Daar wordt je in de politiek soms op een duidelijke
manier bij bepaald. D66 doet het in de landelijke
politiek niet slecht. Begrijp mij goed, ik ben
allesbehalve een D66-fan. Maar ik bedoel alleen
maar te zeggen dat deze partij in de peilingen
behoorlijk scoort. En dat zou dan vooral komen door
de inbreng van fractieleider Pechtold. Nu zijn
peilingen maar betrekkelijk. Maar in ons land
verbaast zich niemand meer wanneer een partij er
zomaar vele zetels bij krijgt. Of uit het niets op het
toneel verschijnt. De LPF en de PVV zijn landelijke
voorbeelden. En plaatselijk hebben wij de LPO. En
als je dit tot je door laat dringen dan bekruipt je wel
eens het gevoel dat het soms zo weinig om de
inhoud gaat en vaak meer om de ‘verpakking’,
de beeldvorming. Ook hier binnen de
gemeente(raad van) Ommen.
We kunnen er als ChristenUnie alles voor doen om
zo goed mogelijk voor de dag te komen op 3 maart
2010, maar we zouden kunnen gaan meemaken dat
andere partijen door landelijke ontwikkelingen er
zomaar een of meer zetels bij krijgen. En dat voelt
niet goed. Aan de andere kant weten we dat het nu
eenmaal zo werkt. Of het nou terecht is of niet. En
om terug te komen op de zegen van onze God: die
is natuurlijk ook niet afhankelijk van de grootte van
de fractie. En de leiding van God mag ons ook echt
rust geven!! Hij leidt (ook het politieke) leven! En
hoe de uitslag ook wordt: we weten ons ook daarin
afhankelijk van Hem! En intussen blijven wij ons
uiterste best doen. Om zo jong en oud enthousiast
te maken voor de boodschap van de ChristenUnie.
Dus we gaan verder. Als bestuur, als (steun)fractie,
als wethouder, als campagneteam enz. enz. We
gaan voor een derde zetel!

En we laten geen kans onbenut om de christelijke
politiek uit te dragen. Intussen kunnen we rusten bij
Hem die alle dingen regeert.
Namens het bestuur,
Jaap Siertsema
Voorzitter

Nieuws van het bestuur
De ledenvergadering van 3 november 2009 heeft
intussen plaatsgevonden. Het bestuur was blij met
een goede opkomst, 37 personen waren aanwezig.
Het verkiezingsprogramma is vastgesteld evenals de
kandidatenlijst (zie elders in deze Nieuwsbrief). Ook
hebben we nog wat van gedachten gewisseld over
het werk in de gemeenteraad. Soms lijkt dat wel wat
op ‘vuurwerk’, maar als daar niemand beter van
wordt heb je er niets aan.
Op de ledenvergadering hebben we afscheid
genomen van ons bestuurslid Bert Veurink. We
bedanken hem hartelijk voor de inzet en de
samenwerking van de laatste twee jaren. Tijdens de
ledenvergadering konden we nog geen naam
noemen van een nieuw bestuurslid. Gelukkig kan
dat nu wel. Henk Jan Schutte, wonend aan de Van
Galenstraat in Ommen, is bereid gevonden om het
bestuur te versterken. Op de eerst volgende
ledenvergadering zullen we uw goedkeuring daar
nog voor vragen, maar gezien het feit dat mensen
niet staan te dringen voor een bestuursfunctie neem
ik aan dat u met ons blij bent en nu reeds
stilzwijgend uw goedkeuring geeft. In elk geval:
Henk Jan, van harte welkom!
Onze website wordt op dit moment regelmatig
voorzien van actueel nieuws. Ook worden er
bepaalde standpunten verwoord. Alles bij elkaar is
het in elk geval een stuk actueler dan het wel
geweest is en het nodigt gewoon uit om regelmatig
te kijken of er nog nieuws is.
Sommige mededelingen van bestuur en
campagneteam overlappen elkaar wel eens. Dus bij
dezen willen we u dan ook graag naar de berichten
van het campagneteam verwijzen!
Tot slot nog een oproep: houd de activteiten goed
in de gaten en probeer er bij te zijn. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd en het geeft een bepaalde
uitstraling.
Namens het bestuur,
Dick van der Horst
Secretaris

blad 2
6

Nieuws van het Campagneteam
Verkiezingsprogram
De ledenvergadering heeft op 3 november het
verkiezingsprogram voor de komende
gemeenteraadsverkiezing vastgesteld. Een
exemplaar kunt u digitaal krijgen door een mail te
sturen aan secretaris@ommen.christenunie.nl of te
bellen 0523-676527. Ook is het program te vinden
op onze website www.ommen.christenunie.nl.
Kandidatenlijst
De ledenvergadering heeft ook de kandidatenlijst
vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen die
op 3 maart 2010 worden gehouden.
De lijsttrekker is Frans van der Mooren die nu ook in
de raad zit. Nummer 2 is Richard Veurink, nummer
3 is de huidige wethouder Harry Burema, nummer 4,
5 en 6 zijn respectievelijk Johan Wind, David Pos,
Gerard Marsman die allen in de steunfractie mee
draaien. Nummer 7 is Wiecher Glas uit Beerzerveld,
nummer 8 Dick van der Horst uit Witharen, nummer
9 is Jaap Siertsema en als lijstduwer Gerrit Jan Bolks
die na 12 jaar raadswerk er een punt achter zet.

Verkiezingsfonds
Om campagne te kunnen voeren voor de
gemeenteraadsverkiezing is er geld nodig.
Tijdens de ledenwerfactie zegden meerdere
personen toe om een bedrag over te maken op
bankrekeningnummer 9028273 t.n.v. van
ChristenUnie Ommen.
Een aantal hebben dit al gedaan maar nog niet
iedereen. Controleert u even of u de toezegging al
hebt overgemaakt! Uw gift is aftrekbaar bij de
belastingaangifte. De leden worden ook opgeroepen
om een vrijwillige bijdrage over te maken voor de te
voeren campagne.
Ledenwerfactie
In de afgelopen zomer is een ledenwerfactie gestart
in Ommen en Witharen. Door 12 adressenbezoekers zijn ongeveer 255 adressen bezocht. Tot
dusver zijn er 36 nieuwe leden geworven en hebben
11 personen een proefabonnement genomen op het
partijblad Handschrift. Er waren 16 personen die
eerst meer wilden weten van de ChristenUnie en
vroegen een informatiepakket aan.
Van de jongeren werden er 6 lid van Perspectief, de
jongerenclub van de ChristenUnie.
Mochten er nog personen zijn die hun formulier nog
niet hebben ingeleverd dan kan dat nog steeds bij
Willem Havinga. De ledenwerfactie wordt de
komende tijd voortgezet.
Namens de campagnecommissie,
Willem Havinga
Campagneleider

Start van de campagne
De aftrap van de campagne voor de verkiezingen
wordt op zaterdag 14 november gedaan vanuit een
partytent op het Kerkplein in het centrum van
Ommen. Het publiek kan kennismaken met een
aantal kandidaten van de lijst en het
verkiezingsprogram. Verder wordt er
propagandamateriaal uitgedeeld en zijn er voor de
kinderen ballonnen en een springkussen. Verder zijn
we bezig om de draaiboeken voor de komende
activiteiten verder uit te werken en andere
activiteiten te organiseren om de ChristenUnie onder
de aandacht te brengen en de mensen op te roepen
om te gaan stemmen.
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Nieuws van de fractie
Bespreking Begroting 2010 chaotisch verlopen
‘Sinterklaas vroeg in Ommen aangekomen’,
‘Wethouder blijft op zijn post’ en ‘Gewapende vrede
heerst in Ommen’. Allemaal koppen uit de Stentor
die goed samenvatten hoe de
begrotingsbesprekingen 2010 in Ommen zijn
verlopen, namelijk chaotisch, verwarrend, boordevol
overdreven profileergedrag en als allerbelangrijkste:
zeker niet in het belang van de Ommer
samenleving. Dit behoeft enige uitleg.
In de gemeenteraad is enige tijd geleden
afgesproken dat Ommen een bedrag van €1,7 mln
als algemene reserve aanhoudt om moeilijke tijden
te overbruggen. Men noemt dit weerstandsvermogen. Op basis daarvan heeft het college van
B&W de raad een sluitende begroting voor 2010
kunnen voorleggen, maar daarin moest hij wel
constateren dat een aantal plannen niet door kon
gaan.
In een gezamenlijke actie hebben de VVD, de PvdA
en de LPO (samen een meerderheid) twee
amendementen op de begroting ingediend. Eerst
dwongen ze af om deze weerstandsgrens te
verlagen tot € 800.000,= en direct daarop in tweede
amendement werd voorgesteld om € 631.000,=
extra uit te geven voor aanvullende zaken bovenop
de begroting. Op deze manier kan deze partijen dus
niet verweten worden dat ze een gat in de begroting
hebben geschoten, maar intussen staat de stand
van de algemene reserve nog maar net boven het
zojuist sterk verlaagde weerstandsvermogen.
Dit betekent dat elke tegenvaller vanaf nu Ommen
dus wel degelijk in een benarde positie kan brengen.
Stemgedrag ChristenUnie Ommen
De ChristenUnie Ommen stemde tegen deze
amendementen en toen die toch nipt werden
aangenomen kon de ChristenUnie ook niet anders
dan tegen de Begroting 2010 te stemmen. Daarbij
kreeg ‘onze’ wethouder ook nog eens een motie van
afkeuring om de oren, omdat hij ‘volstrekt in strijd
met de feiten gezegd zou hebben dat er door
genoemde partijen een gat in de begroting werd
geschoten’. Deze uitspraak deed hij echter op een
moment dat het eerste amendement nog niet was
aangenomen, zodat zijn uitspraak feitelijk juist was.
Een geheel onterechte motie dus die geen ander
doel had dan de wethouder en daarmee het college
te beschadigen.

Achtergrond
Bovenstaande geeft wel aan hoe de verhoudingen
liggen op dit moment. De gehele actie van vooral de
VVD en de PvdA is naar onze mening de reactie op
de zwembadaffaire van maart dit jaar toen het CDA
samen met de LPO en D66Ommen collaboreerde en
voor een veel te duur zwembad stemde. Er moest ca
€ 355.000,= meer betaald worden dan eerder in de
coalitie was afgesproken. De coalitie CDA,
ChristenUnie, PvdA en VVD heeft daardoor een flinke
deuk opgelopen.
Sinds die tijd lijkt het wel ieder voor zich, want in
juni van dit jaar, bij de bespreking van de kadernota
2010, was het weer raak toen D66Ommen de VVD,
de LPO en de PvdA meekreeg in de aanschaf van
digiborden voor alle scholen. Kosten: € 150.000,=.
Doordat dit voorstel werd aangenomen kon er niet
meer gepraat worden over bijvoorbeeld
schuldhulpverlening, nieuwbouw voor het
streekmuseum of het erfgoedbeleid, allemaal punten
die de ChristenUnie na aan het hart liggen.
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
De ChristenUnie Ommen betreurt het ten zeerste
dat partijbelangen, rancuneus gedrag tussen
bepaalde personen en partijen en profileergedrag
kennelijk zwaarder wegen dan het belang van de
Ommer samenleving.
Ook de gemeenteraadsverkiezingen 2010 zullen
hierbij een rol spelen. Nu de coalitie feitelijk niet
meer bestaat, vreest de ChristenUnie dat er nu links
en rechts steun wordt gezocht om allerlei eigen
punten te scoren. Natuurlijk wil de ChristenUnie ook
graag geld uittrekken om allerlei leuke en nuttige
dingen te doen, maar daarvoor moet wel ruimte zijn
en ook integraal de juiste prioriteiten worden
vastgesteld. Het laatste wat de ChristenUnie wil is
de volgende raad met financiële problemen
opzadelen. Die nieuwe raad krijgt het al moeilijk
genoeg, nu de overheidskraan de komende jaren
sterk verder dichtgedraaid wordt.
Niet voor niets voert ons verkiezingsprogramma
2010-2014 de titel: ‘Stabiel en Betrokken’. Als dat u
aanspreekt, stem dan op 3 maart 2010 op de
ChristenUnie.
Namens de fractie
Gerard Marsman
Steunfractielid
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Overig Nieuws
Vergader- en activiteitenrooster
2009
Do
26 november Raadsvergadering
Ma
30 november Commissie Samenleving
Di
01 december Commissie Ruimte
Wo
02 december Commissie Bestuur
Di
15 december Raadsvergadering
2010
Vr
Vr
Vr
Wo

Bestuur ChristenUnie Ommen

22 januari
26 februari
26 februari
3 maart

Jongerenavond
Werkbezoek 2e Kamerlid
Verkiezingsavond Carrousel
Gemeenteraadsverkiezingen

Voorzitter
Secretaris

Penningmeester
Leden

Wist u dat
U een gratis abonnement kunt krijgen op de
landelijke CU nieuwsbrief door u aan te melden via
www.christenunie.nl/nieuwsbrieven

Fractievoorzitter
Fractiesecretaris

Indien u geen lid bent maar wel geïnteresseerd in
het partijblad, u een abonnement kun nemen op het
partijblad Handschrift voor € 25,- per jaar en dat u
dit kunt aanvragen via de website van de partij.
De gemeenteraadsvergaderingen en de
commissievergaderingen openbaar zijn en dat
iedereen deze mag bijwonen. Ook is de vergadering
te volgen via de site van de gemeente Ommen. Ook
achteraf kunt u de vergaderingen nog beluisteren.
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

J.K.S. Siertsema, Gerard Doustraat 50
D. van der Horst
Maatschappijwijk 14, 7738 PS Witharen
Tel. 0523 – 67 65 27
secretaris@ommen.christenunie.nl.
D.P. Feenstra, Bouwmeesterstraat 2
D. Th. Pos, Havik 66
Samenstelling fractie
G.J. Bolks
F.C. Th. van der Mooren
fractie@ommen.christenunie.nl
Steunfractie
G.J.P. Marsman
D. Th. Pos
H.J. Veurink
J. Wind
Giften?
Rekening 9028273
t.n.v. ChristenUnie Ommen
Voor meer informatie
www.ommen.christenunie.nl

V.l.n.r. Frans v/d Mooren, Richard Veurink, Harry Burema, Johan Wind, Gerard Marsman, Dick v/d Horst,
Jaap Siertsema en Gerrit Jan Bolks. David Pos en Wieger Glas ontbreken.

