JAARVERSLAG 2016.
ACTIES.
De partij heeft haar activiteiten met het meldpunt voor ondernemers ook in 2016 voortgezet.
Er zijn 3 meldingen ontvangen, waarvan er 2 in behandeling zijn genomen. Eind 2016 waren
deze zaken nog niet afgerond.
Op sociaal vlak is actie ondernomen met betrekking tot de leefbaarheid in het middengebied.
Diverse malen is met bewoners gesproken en zijn misstanden en overtredingen gemeld bij
de gemeentelijke instanties. De partij blijft de ontwikkelingen rond het ABC woningcomplex
volgen, in samenwerking met de bewoners.
Vertegenwoordigers van de partij hebben buurtbijeenkomsten bezocht en bijgedragen aan
het oplossen van problemen. Meerder malen is tussen buurtbewoners bemiddeld, met
wisselend succes.
GEMEENTERAAD.
Het raadslid Kraan heeft in 2016 praktisch alle raadsvergaderingen bijgewoond. Daarnaast
functioneerde hij als Plv. voorzitter bij raadsvergaderingen, is hij voorzitter van de Audit
commissie en is lid van het presidium. Ook heeft hij actief meegewerkt in de
Vertrouwenscommissie welke commissie de nieuwe burgemeester heeft voorgedragen. De
partij is dankbaar voor de vele steun die het raadswerk heeft gekregen van verschillende
medestanders, de openbare fractievergaderingen werden goed bezocht en droegen bij aan
de besluitvorming en positie bepaling. De POV profileert zich in de gemeenteraad als
constructieve oppositiepartij.
FINANCIEEL.
De partij ontving in 2016 ruim € 1.200 aan giften en contributies. Uitgaven bestonden uit het
up to date brengen van de website. Ultimo 2016 was er € 153,19 aan kasgeld en
banktegoed. De vereniging had geen schulden. Een vordering op een oud-lid is ultimo 2016
onder de rechter.
BESTUUR.
Het bestuur bestond eind 2016 uit de volgende personen:
C. McAvoy, voorzitter
R. Kleefman, secretaris
W.B. Kraan, Penningmeester
C. Elzas, algemeen bestuurslid
Het bestuur is tevreden over de vorderingen die zijn gemaakt in het verder vormgeven van
de partij als lokale politieke beweging, steunend op de plaatselijke bevolking en vooral
gericht op ondernemerschap en maatschappelijke rechtvaardigheid.
Vlissingen, Maart 2017,
Het bestuur.

