
 

 

 

 

Jaarverslag 2016 
 
Status ledenaantal 
Per 31 december 2015: 144 leden 
Per 31 december 2016: 146 leden 
 
Bestuursvergaderingen 
In 2016 zijn er zes bestuursvergaderingen gehouden, deze vonden plaats in januari, maart, mei, juni, 
september en november. Tijdens de bestuursvergaderingen is er (in de regel) een fractielid aanwezig 
als afgevaardigde vanuit de fractie. Daarnaast is er een werkvergadering geweest in oktober. 
 
Ledenvergaderingen 
In 2016 zijn er twee algemene ledenvergaderingen gehouden.  
 
De voorjaarsledenvergadering vond plaats op 14 april 2016 in het gemeentehuis in Oostendorp. 
Tijdens deze vergadering is het financieel jaarverslag 2015 vastgesteld. Roel Knol is benoemd als 
nieuw lid van de kascontrolecommissie.  Daarnaast hebben we afscheid genomen van oud-
fractievoorzitter Jenny van de Weg-Kruithof. Jenny is gestopt vanwege haar verhuizing naar de 
gemeente Oldebroek. In haar plaats is Arie van Dijk benoemd als nieuw raadslid en is Han Dickhof 
fractievoorzitter geworden. 
 
Han Dick heeft tijdens de vergadering een toelichting gegeven op actuele onderwerpen die binnen de 
fractie aandacht hebben gehad, zoals: ontwikkeling winkelcentrum ’t Harde, de samenwerking 
tussen gemeenten in de regio en de opvang van vluchtelingen. 
 
De najaarsledenvergadering vond plaats op 17 november 2016 in het Gruithuis in Elburg. Tijdens de 
ledenvergadering hebben alle fractieleden en de wethouder kort teruggeblikt op bereikte resultaten 
en gepresenteerd wat hun plannen voor de toekomst zijn. Enkele thema’s die de revue passeerden: 
verduurzaming gemeente Elburg, huisvesting statushouders, verkeersveiligheid, sociaal domein, 
ondersteuning musea, minimabeleid, voorzieningen in de kernen en gezondheidszorg. 
 
Begin 2016 heeft Cor Wijnolts aangegeven te stoppen als raadslid. In zijn plaats is Erik Jansen op 
13 juni benoemd als nieuw raadslid. Eugene Romeijnders (penningmeester) heeft besloten te 
stoppen als bestuurslid. Hij blijft zijn rol vervullen tot er een nieuwe penningmeester is benoemd. 
 
Met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is besloten een selectiecommissie in te 
stellen voor de kandidatenlijst. 
 
Na het officiële deel van de ledenvergadering heeft Willem van Norel een presentatie gegeven over 
oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop, de geschiedenis van het Gruithuis en het bezoek van 
leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens aan Sobibor. 
 
Overige bijeenkomsten 
Tijdens de fractievergaderingen is er een bestuurslid aanwezig als afgevaardigde vanuit het bestuur. 
Een afvaardiging van het bestuur en de fractie bezocht de Uniecongressen op 23 april in Zwolle en 
26 november in Nijkerk.  
 
Bestuursleden 
Het bestuur bestaat op 31 december uit: Eveline Spronk (voorzitter), Elianne Korevaar (secretaris), 
Eugène Romijnders (penningmeester) en Bertil van Kolthoorn (algemeen bestuurslid). 


