
Jaarverslag 2015                                                                                                 
Het bestuur heeft in 2015 tweemaal vergaderd. Op 28 januari en 30 november. Bij deze bestuursvergaderingen waren ook de fractie en de wethouder als adviseur van het bestuur aanwezig.  In aanloop naar de provinciale en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 is er een gezamenlijke bestuurs-/fractievergadering geweest met de SGP op 23 februari 2015. Ben van der Linde heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe en Herman van der Stege voor Provinciale Staten. Er is intensief campagne gevoerd, onder meer door het uitgeven van enkele persberichten, plaatsen van drie advertenties in de Schaapskooi, ophangen van verkiezingsposters, aan de weg timmeren met de verkiezings-kraam (samen met SGP) in Heerde en Wapenveld, verspreiden van het magazine voor de Provinciale Statenverkiezingen van de ChristenUnie Gelderland onder leden en niet-leden. We zijn de Here dankbaar voor het grote aantal kiezers die op 18 maart hun geloof een stem hebben gegeven. In de gemeente Heerde kreeg de ChristenUnie van alle partijen voor het eerst de meeste stemmen, zowel bij de Statenverkiezingen (20,0%) als bij de Waterschapsverkiezingen (23,1%). Ben van der Linde en Herman van der Stege kregen 671 respectievelijk 397 voorkeurstemmen. In de Provinciale Staten van Gelderland is de ChristenUnie gegroeid van 3 naar 4 van de 55 zetels en in de Eerste Kamer ging de ChristenUnie van 2 naar 3 van de 75 zetels. In het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe kreeg de ChristenUnie 3 van de 23 zetels. Begin maart is bij de leden een Nieuwsbrief bezorgd. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de verkiezingen op 18 maart. De fractievoorzitter Ben van der Linde en de raadsleden Jan Tuinman en Gert van der Rhee alsmede wethouder Herman van der Stege verhalen over hun werk in de gemeente. Tevens legt het bestuur in de Nieuwsbrief verantwoording af door middel van het opgenomen jaarverslag 2014 en financieel jaarverslag 2013/2014. Het bestuur onderhoudt regelmatig persoonlijk contact met de fractie en wethouder. De inspanning van het bestuur - en de fractieleden - om de (aanstaande) bestuursvacatures te vervullen hebben in 2015 niet tot concreet resultaat geleid. In 2016 zal dit punt nog meer aandacht krijgen. 
 


