Jaarverslag 2012 ChristenUnie Rijssen-Holten
Voor de ChristenUnie in Rijssen-Holten een jaar waarin weer veel werk is verzet. De fractie heeft dat
steeds gedaan met oog voor het belang van Rijssen-Holten. Het bestuur met oog voor leden en
fractie. Maar beiden altijd in de erkenning dat wij de kracht kunnen vinden bij God, onze Vader.
Ledenvergaderingen
Op 24 april werd de voorjaarsledenvergadering
gehouden. In de vergadering werd gesproken
over de politieke actualiteit in Rijssen-Holten.
Ledenbestand
Het ledenbestand ontwikkelde zich als volgt:

01-01-2003
01-01-2004
01-01-2005
01-01-2006
01-01-2007
01-01-2008
01-01-2009
01-01-2010
01-01-2011
01-01-2012
31-12-2012

Hoofdleden
148
148
142
134
137
143
133
132
128
122
115

Gezinsleden
23
22
20
20
19
17
18
20
19
18
15

Website
In 2012 zijn er 25 nieuwsartikelen op de
website geplaatst.
De website is sinds 4 juli 2006 in de lucht. De
bezoekersaantallen verlopen als volgt:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Bezoekers
2918
5581
5854
9486
10550
2939
2474

Pageviews
10816
17669
20967
23672
34755
12527
8644

Contactblad
Het contactblad is in 2012 één keer
verschenen. De redactie heeft haar best
gedaan aansprekende onderwerpen te
plaatsen.

Bestuur
Het bestuur heeft in 2012 twee keer vergaderd,
naast de ledenvergadering. Er is wel veel
overleg via de email en telefoon geweest.
Eind 2012 bestaat het bestuur uit: J.F. ten
Hove (voorzitter), G.D. Roosink (politiek
secretaris), B.J. Blaazer (secretaris), M.C.
Wassink en J.J. van der Burgh. Er is nog één
vacature in het bestuur.

Fractie
In 2012 werd de ChristenUnie in de raad
vertegenwoordigd door B. Tijhof
(fractievoorzitter), W. Riezebos-Tessemaker
(fractiesecretaris), J. Berkhoff en J. van
Veldhuizen.
Bijgestaan door N.J. Otten en G.D. Roosink,
als raadscommissieleden.

College
Sinds 1 september 2008 is de ChristenUnie
vertegenwoordigd in het college door haar
wethouder mr. B. Wolterink.
Verkiezingen
12 september waren er Tweede Kamerverkiezingen. Bert Tijhof stond als nummer 13 op de
kandidatenlijst. Hij haalde 1338 stemmen,
waarvan 886 in Rijssen-Holten. Totaal haalde
de ChristenUnie in Rijssen-Holten 12,7% van
de stemmen, 2936 stemmen zijn dat. In 2010
waren er dat 2808, waardoor er een stijging is
van 0,5%. Deze stijging betekend dat de
ChristenUnie in Rijssen-Holten weer hetzelfde
percentage kiezers kreeg als in 2006.

Geen gekissebis, maar de crises te lijf
Correspondent Henk Bouwhuis van TC Tubantia schreef op 31 december 2012 een analyse in die
krant over de politiek in Rijssen-Holten. Hij schreef o.a. het volgende: “….Terug naar de serieuze
gemeentepolitiek. Er zijn het afgelopen jaar veel knopen doorgehakt. Niet alleen over Soweco, ook
over de Culturele Advies Raad, cameratoezicht op straat en het complexe bestemmingsplan
buitengebied, om enkele voorbeelden te noemen. Daarbij mogen tennisclub De Mors en scouting
Oosterhof zich de koning te rijk noemen. De gemeenteraad besloot namelijk om flink te investeren in
nieuwbouw voor deze verenigingen, die met huisvestingsproblemen kampen. Een ander positief
aspect is dat het huishoudboekje van Rijssen-Holten op orde is. Waar andere gemeenten in deze tijd
van bezuinigingen het water tot de lippen staat, houdt Rijssen-Holten geld over. Inwoners mogen zich
in 2013 zelfs verheugen op belastingverlaging. Een gemiddeld huishouden betaald 8 procent minder
aan gemeentelijke lasten, een voordeel van ruim 40 euro. Daarmee is geen raadslid of wethouder,
maar de burger de uiteindelijke winnaar van de politiek in 2012. ….”

