14 januari 2022
Bestuurssecretaris
harryschoemaker@kpnmail.nl
Eindredactie
Frits van der Heide
e-mailadres:
vdheidef@gmail.com
stadskanaal.christenunie.nl

Trots op voordracht
Johan Hamster als gedeputeerde
Wethouder Johan Hamster is door de provinciale Statenfractie voorgedragen als lid van de Gedeputeerde Staten
van de provincie Groningen. Daarmee is Johan beoogd
opvolger van Henk Staghouwer, die afgelopen maandag
is beëdigd als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Johan Hamster (39) is de afgelopen twaalf jaar wethouder geweest in onze gemeente. En daarvoor was hij
raadslid en fractieondersteuner. In onze gemeente had hij
onder andere jeugdzorg en financiën in zijn portefeuille.
Vorig jaar werd hij verkozen tot beste lokale bestuurder van Nederland. ChristenUniefractievoorzitter in de provinciale Staten Fredric Geijtenbeek: “Johan Hamster is een ervaren
bestuurder die erom bekend staat oog te hebben voor mensen. Hij is toegankelijk en deinst er
niet voor terug zich hard te maken voor inwoners. Dat heeft hij in Stadskanaal wel laten zien.”
Als de Staten met zijn voordracht instemmen, zal Hamster zich gaan inzetten voor landbouw,
natuur en de versterkingsopgave. “Dat zijn lastige onderwerpen, die grote gevolgen hebben
voor veel Groningers. Dat hebben we deze week nog kunnen zien. Daarom zijn we blij met de
deskundigheid en menselijkheid die Johan Hamster met zich meebrengt,” aldus Geijtenbeek.
Op de volgende pagina’s is de afscheidsbrief te lezen zoals deze door Johan aan de
gemeenteraad is verzonden.

Volg je ons ook al op Instagram instagram.com/christenunie_stadskanaal
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Afscheidsbrief Johan Hamster
aan de gemeenteraad

Stadskanaal, 12 januari 2022,
T.a.v. de gemeenteraad,
Al enige tijd geleden heb ik besloten dat na 4 jaren raadslidmaatschap en 12 jaren als
wethouder, voorafgegaan door 6 jaren op de achtergrond, het voor mij tijd was om op zoek
te gaan naar een nieuwe werkomgeving.
Daarom kondigde ik mijn afscheid aan, waarbij ik regelmatig aanhaalde “wat de toekomst
brengen moge…”. Waarbij zij die bekend zijn met Christelijke gezangen waarschijnlijk
zonder er bij na te denken achteraan denken “... mij geleidt des Heren hand.”
Steeds heb ik in mijn leven en werken die ervaring gehad: dat mijn pad zich ontvouwde en
de volgende stap steeds helder werd. Ook nu is dat wederom het geval. Want enige weken
geleden kwam de vraag vanuit de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie of ze mij
mochten voordragen als nieuwe gedeputeerde als opvolger van Henk Staghouwer, die
minister is geworden.
Kort gezegd: dat voelde meteen als de juiste weg en daar heb ik positief op gereageerd. Het
sluit aan bij mijn wens om de samenleving te blijven dienen vanuit het openbaar bestuur en
geeft mij de mogelijkheid om alle kennis en ervaring die ik in Stadskanaal heb opgedaan in
te zetten, niet alleen meer voor de inwoners van Stadskanaal en Oost-Groningen, maar ook
voor alle andere inwoners van de provincie.
Al snel zal de beëdiging plaatsvinden: die is - mits Provinciale Staten instemmen - gepland
op 26 januari aanstaande. Vanaf dat moment eindigt nog net iets eerder dan eerst bedacht
mijn wethouderschap in de gemeente Stadskanaal.
Normaal gesproken zou er een moment zijn voor een afscheid waarbij ik iedereen de hand
zou kunnen schudden en bedanken voor alle mooie jaren van samenwerking en bouwen
aan onze mooie gemeente. Uiteraard staat corona dat momenteel in de weg. Daarom wil ik
graag langs deze weg een paar dankwoorden schrijven.
Allereerst wil ik een ieder bedanken die zich de afgelopen jaren met en naast mij heeft
ingezet voor de inwoners van onze prachtige gemeente. Veel dank aan de 5 burgemeesters
- hierbij de motie om ook flitsburgemeester Gert Jan Boels te vereeuwigen in het trapportaal
- en de 10 wethouders met wie we colleges vormden de afgelopen jaren.
Altijd stond in B&W het goede gesprek centraal, en het luisteren naar elkaar. In goede sfeer.
Soms met stevige gesprekken maar veel vaker met momenten van humor en gedeeld
lief-en-leed. Ik heb in het eerste college de ruimte gekregen om me te ontwikkelen tussen
sterke bestuurders. Daar ben ik hen oneindig dankbaar voor.
Laat duidelijk zijn: ambtelijke collega’s bepalen grotendeels het succes en de daadkracht
van de bestuurder. Daarin kende ik de laatste jaren zegenrijke omstandigheden: een
steengoede secretaris/algemeen directeur, een krachtig MT en heel veel ambtenaren die
zich dag-aan-dag tot het uiterste inspannen voor de inwoners van onze gemeente. Bij de
gemeente, bij Wedeka, bij de RIGG. Veel dank aan jullie.
Bijzonder woord van dank aan één persoon in het bijzonder: onze secretaresse, die ons
dagelijks functioneren mogelijk en genoeglijk maakt. Dank je wel Gea.
“Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalmen moed!”
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En ook u als raad wil ik bedanken voor zestien jaren van samenwerking. Er is veel
besproken en besloten. We hebben samen veel mogen realiseren voor onze inwoners. Over
het algemeen gebeurde dat in constructieve sfeer en met het uitwisselen van argumenten.
De laatste jaren merk ik dat er scherper gesproken wordt. Dat gebeurt in de samenleving, en
daarmee logischerwijs ook in de raad. Tegenstellingen worden ten behoeve van de politieke
profilering uitvergroot. Ik wens u daarbij toe dat er altijd ruimte blijft om de verschillen te
overbruggen. Onze gemeenschappen en deze tijd vragen mijns inziens vooral om
verbinding, niet om polarisatie.
Als ik terugkijk op mijn twaalf jaren als wethouder dan ben ik dankbaar voor veel zaken. Van
het realiseren en renoveren van schoolgebouwen tot het aanjagen van een betere
Spoedzorg voor de Jeugd. Van prachtige gehandicaptensportevenementen tot een sluitende
begroting. De ombouw van Wedeka. Het laagste aantal uitkeringen sinds mensenheugenis.
Vele mensen met arbeidsbeperkingen aan het werk. Etc. etc.
Nooit was een dag hetzelfde. Vaak kende een werkdag vele verschillende onderwerpen,
gesprekspartners of locaties. Daar heb ik altijd veel voldoening uit gehaald. Contacten met
inwoners, belangenorganisaties, ondernemers, vrijwilligers, politiek, bestuur. Lokaal,
regionaal, nationaal. Het schaken op verschillende schaakborden en dan simultaan zaken
ontwikkelen en realiseren. Ik had er geen moment van willen missen.
Kandidaatwethouder op m’n 28e. De ChristenUnie in Stadskanaal durfde het aan. Alle jaren
heb ik het vertrouwen volledig gevoeld van de fractie en de achterban. Dat is lang niet iedere
bestuurder altijd gegeven. De partij groeide van de 4e partij naar de grootste de afgelopen
16 jaar. Een ongelooflijke zegen.
Tot slot kenmerkt mijn wethouderschap zich ook door de nodige gebeurtenissen in mijn
privéleven. Tijdens de ziekteperiode en het overlijden van José hebben mijn gezin en ik veel
steun en medeleven mogen ervaren, vanuit heel Stadskanaal en zeker ook vanuit uw raad.
Op dit moment is de blik voor mij, mijn verloofde en mijn kinderen weer vol op de toekomst.
Dat wens ik u ook toe: de wetenschap dat er altijd Hoop is. Het ga u goed. Gods zegen.
Hartelijke groet,
Johan Hamster

Maar hoe nu verder?
tot aan de verkiezingen

We hebben als fractie in Stadskanaal besloten om de wethouderspost niet opnieuw in te vullen,
mede door de korte periode tot de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022). Tot die tijd
verdelen de huidige collegeleden de taken uit de portefeuille van wethouder Hamster.
Mocht de verkiezingsuitslag wederom een positief resultaat voor ons als
ChristenUnie laten zien en we deel gaan nemen aan het college dan is
Ingrid Sterenborg onze kandidaat wethouder.

Volg je ons al op Facebook: facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
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Spoeddebat donderdag 13 januari
motie gasbesluit

Op verzoek van alle negen fracties in de gemeenteraad van Stadskanaal was er gisteravond,
13 januari 2022, om 19.00 uur een spoeddebat.
Daarin is middels een motie (zie hieronder), die raadsbreed is opgesteld en ondertekend,
uitgesproken dat het niet acceptabel is dat er dit jaar tweemaal zoveel gas uit het
Groningenveld wordt gewonnen dan tevoren met Den Haag is afgesproken.
Op 6 januari jl. maakte de minister van Economische Zaken bekend dat er dit jaar waarschijnlijk
tweemaal zoveel gas uit het Groningenveld zal moeten gewonnen dan eerder was voorzien.
De minister sprak van ‘naar boven bijstellen’. Als reden werden zowel de vertraagde oplevering
van de stikstoffabriek in Zuidbroek als de leveringsafspraken met Duitsland genoemd.
Hiermee worden wederom afspraken met Den Haag niet nagekomen.
Dit heeft een nadelig effect op de versterkingsoperatie in de aardbevingsgemeenten en de
veiligheid. Het winnen van extra gas is de zoveelste klap in het gezicht van vele Groningers.
Hoewel wij als Stadskanaal niet tot de aardbevingsgemeenten worden gerekend willen wij de
aardbevingsgemeenten in de provincie en met name de inwoners daarvan een hart onder de
riem steken door met het aannemen van deze motie solidariteit tonen.

Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons: frits.vanderheide@stadskanaal.nl
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Campagneactiviteiten
displayborden en Kerstkaartjes

Op zo’n 15 borden door de gemeente
Stadskanaal wensten wij rond de
jaarwisseling de inwoners
VEUL HAAIL EN ZEGEN IN 2022

Door de hele gemeente zijn in de dagen voor Kerst zo’n 2500 kerstkaartjes
bezorgd door de fractie, waaronder ook bij verschillende woonzorgcentra.

5

