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Voorwoord 
 

Het jaar 2019 was een goed jaar voor Lokaal Betrokken. Onze kracht is communiceren en dit 

hebben we veelvuldig gedaan het afgelopen jaar. Onze column werd goed gelezen, we 

hebben veel werkbezoeken afgelegd om de banden met onze inwoners te verstevigen. Ook 

onze Facebookpagina is veel bezocht en zorgde af en toe voor discussies. En natuurlijk zullen 

we dit het komende jaar gaan uitbreiden. We hebben afgelopen jaar plannen gemaakt en in 

2020 wordt het concreet, bijvoorbeeld specifieke flyers ontwikkelen op wijkniveau, nog 

meer de wijken/ dorpskernen in, inloopavonden organiseren. 

Iedereen kan en mag op deze inloopavonden zijn mening geven over uitlopende 

ontwikkelingen binnen onze gemeente. We willen ook een werkgroep op gaan zetten. 

Ervaringsdeskundigen en professionals bij elkaar zetten, zodat we een nog kritischer geluid 

kunnen laten horen. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar na de provinciale verkiezingen besloten niet verder te 

gaan met Groninger Belang. De belofte om meer invloed en meer informatie vanuit de 

provincie te krijgen, heeft Groninger Belang niet waargemaakt. Na de verkiezingen kregen 

we geen informatie en geen inspraak. We hebben het een kans gegeven, maar toch besloten 

ons alleen te richten op onze partij. 

Onze topprioriteit blijft ook komend jaar de ledenwerving. Meer ogen en oren in de wijken. 

Afgelopen jaar hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen. Hier ben ik absoluut erg blij 

mee. Ook het feit dat jullie in grote getallen aanwezig waren bij diverse activiteiten in onze 

regio. We worden gezien en dat kunnen we alleen met elkaar! Dank daarvoor. 

Op politiek gebied is het een roerig jaar geweest. De tekorten in de jeugdzorg, ons Refaja, de 

acute zorg in onze regio, de veranderingen rondom het ophalen van ons afval, de 

korfbalvereniging ,het bankje, en een vlag. 

We zijn kritisch geweest, hebben als fractie de meeste schriftelijke vragen gesteld, hebben 

soms tegen een beslispunt gestemd en “onze” rekenkamercommissie heeft zijn definitieve 

vorm gekregen. Komend jaar zetten we deze trend natuurlijk door.  

Dit alles kon en kan niet zonder jullie vertrouwen, jullie kritisch geluid en jullie aanwezigheid. 

Samen sterk! We maken er een mooi Lokaal Betrokken jaar van! 

 

Harma Manning 

 
Voorzitter Lokaal Betrokken 
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Jaarverslag 2019 
 

Inleiding 

2019 was het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Lokaal Betrokken is met één 

zetel vertegenwoordigd in de raad van de gemeente Stadskanaal. De fractie Lokaal 

Betrokken is in 2019 juridisch gescheiden van de vereniging Lokaal Betrokken. Hiertoe is in 

februari 2019 de stichting ‘fractie Lokaal Betrokken’ opgericht. De fractie legt jaarlijks 

politieke verantwoording af aan de leden van de vereniging middels een ‘politiek jaarverslag’ 

die jaarlijks op de Algemene Vergadering aan de leden gepresenteerd wordt. Het ‘politieke 

jaarverslag’ zal vervolgens geopenbaard worden op de website van Lokaal Betrokken. 

Een belangrijk speerpunt voor 2019 was om meer leden te werven. Een verdubbeling was 

het streven; dit is echter niet gehaald. Er is in 2019 een commissie samengesteld die in de 

loop van 2020 met aanbevelingen zal komen om toch meer leden te werven. 

In 2019 hebben we ook ons lidmaatschap van Groninger Belang opgezegd. Er bleek weinig 

binding te zijn met deze vereniging. We willen ons de komende jaren volledig focussen op 

onze eigen organisatie en op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

 

Samenstelling bestuur 2019 

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit een door de Algemene Vergadering te bepalen 

aantal van ten minste drie en ten hoogste 7 leden, die door de Algemene Vergadering uit de 

leden worden benoemd. Het bestuur streeft naar een bezetting van 5 leden. 

Er is door het bestuur een rooster van aftreden vastgesteld. Volgens dit rooster traden in 

2019  bestuursleden mevr. H. Manning en mevr. H.R. Langius af, maar waren ze conform de 

statuten terstond herkiesbaar. Beide leden hebben aangegeven voor het komende jaar 

herbenoembaar te zijn.  

Volgens artikel 7 lid 2 kiest het bestuur zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris, 

een penningmeester, een plaatsvervangend-voorzitter, een plaatsvervangend-secretaris en 

een plaatsvervangend penningmeester. Eén persoon kan plaatsvervanger van meerdere 

functionarissen zijn. 

Het bestuur van Lokaal Betrokken bestond in 2019 uit: 

• Mevr. H. Manning  - voorzitter 

• Dhr. J. Mellies   - secretaris 

• Dhr. H. Schutte  - penningmeester 

• Mevr. H.R. Langius  - lid 

• Dhr. D. Mellies  - lid 

Bestuursactiviteiten 

Het bestuur heeft in 2019 vier keer vergaderd en wel op 24 januari, 22 februari, 21 juni en 3 

september.  
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Leden 

In 2019 hebben we één lid verwelkomd en heeft geen enkel lid zijn lidmaatschap opgezegd. 

De contributie voor het jaar 2019 bedroeg € 15,- per persoon. 

Verantwoording 

Het bestuur van Lokaal Betrokken legt conform de statuten via het jaarverslag en verkorte 

jaarrekening verantwoording af aan de leden. Dit gebeurt tijdens de Algemene Vergadering 

(AV) die jaarlijks vóór 1 mei wordt gehouden. De AV verleent het bestuur vervolgens 

decharge voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. 

Visie op 2020 

Het jaar 2020 zal wederom in het teken staan van het werven van meer leden. Ook zal 

gekeken worden hoe we ons nog beter kunnen profileren naar onze inwoners. Ambitie is om 

een ‘permanente campagne’ op te zetten. We gaan hiervoor een vaste commissie 

samenstellen die hier mee aan de slag gaat. Bekeken wordt of hiervoor jaarlijks een budget 

gereserveerd kan worden. 

De fractie zal dit jaar weer minimaal 6 keer een column verzorgen in de Nieuwsbode. 

 

 

Jur Mellies 

 
Secretaris Lokaal Betrokken 
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Jaarrekening 2019 
 

Inkomsten 2019 2018 

Contributies en donaties 685 1055 

Restitutie  225 

Voorschot  250 

   

Totale inkomsten 685 1530 

 

Bestedingen 2019 2018 

Promotiekosten 113 1452 

Bankkosten 92 69 

Internetkosten  76 

Kantoorkosten  3 

Overig  250 

   

Totale bestedingen 205 1850 

 

Activa 2019 2018 

Immateriële activa   

Materiële activa   

Vorderingen   

Liquide middelen 595 115 

   

Totale activa 595 115 

 

Passiva 2019 2017 

Reserves 595 115 

Langlopende schulden 0 0 

Kortlopende schulden 0 0 

   

Totale passiva 595 115 

 

Harrie Schutte 

 
Penningmeester Lokaal Betrokken 
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Begroting 2020 
 

De inkomsten over 2020 zullen bestaan uit contributie van de leden en donaties. De 

verwachting is dat we in 2020 de volgende bedragen kunnen gaan innen: 

• Contributie/donaties  € 825,- 

Totaal inkomsten   € 825,- 

De verwachte kosten over 2020: 

• Bankkosten  € 114,- 

• Promotiekosten -  400,- 

Totaal uitgaven  € 614,-  

 

Harrie Schutte 

 

 
Penningmeester Lokaal Betrokken 

 


