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Formatieonderhandelingen afgerond en Ingrid Sterenborg
geïnstalleerd als wethouder; collegeprogramma ondertekend
Zo,
Dat is nogal een lange kop boven dit stukje.
En het dekt bij lange niet de lading van de afgelopen maanden.
De informatieperiode duurde langer dan 4 jaar geleden.
Er waren meer gesprekken nodig omdat de vorming van een nieuw college niet kon rekenen op
een onverdeeld enthousiasme voor wat betreft de partijen die daar hun verantwoordelijkheid
zouden mogen nemen. Het bleek uiteindelijk dat er maar één optie overbleef, na vele
gesprekken, en dat was een college bestaande uit de ChristenUnie, LB, PvdA en de VVD.
Ongeveer een week na de start van het formatieproces is Bert van Beek met langdurig ziekteverlof gegaan. Wanneer hij zijn werkzaamheden weer kan oppakken is op dit moment nog niet
bekend. De rol van fractievoorzitter is opgepakt door Frits van der Heide, die in de fractie reeds
de rol van vice-voorzitter vervulde. Samen met Ingrid Sterenborg heeft hij de onderhandelingen
en gesprekken namens de ChristenUnie gevoerd. Als tijdelijk opvolger voor Bert van Beek nam
Meike de Vries-Doorbos zijn plek in de raad in. Toen Ingrid Sterenborg benoemd werd als
wethouder nam Meike haar plek in de raad over en is Ronald Elzen beëdigd als tijdelijk opvolger
van Bert van Beek. (zie foto’s van Ronald en Meike op de volgende pagina)
Hiernaast is te zien hoe Frits het collegeprogramma
ondertekend. Op de foto hieronder staan alle
fractievoorzitters en wethouders van de
collegepartijen samen met onze burgemeester Klaas
Sloots. Helaas kon Ingrid Sterenborg als wethouder
van de ChristenUnie door ziekte deze dag niet
aanwezig zijn.

Iedereen een fijne zomerperiode toegewenst!!
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Nieuwe raadsleden Meike en Ronald

Presentatie collegeprogramma

(uitgesproken tekst bij presentatie aan de pers)
Een verantwoordelijk en zichtbaar bestuur
Dat is de kop die boven het voorwoord en inleiding staat van het collegeprogramma 2022-2026.
Verantwoordelijk omdat dit college voor een grote reeks complexe opgaven staat. De financiële
positie van de gemeente Stadskanaal is de komende tijd nog steeds kwetsbaar.
Dat heeft te maken met een toename van de gemeentelijke taken en een afname van de
financiële bijdrage die we voor de uitvoering van die taken van de Rijksoverheid krijgen. Dat wil
niet zeggen dat er geen ruimte is voor investeringen, maar wel dat die investeringen om scherpe
financiële keuzes vragen. We kunnen niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Zo werken we aan
een duurzame, toekomstbestendige begrotingspositie.
Zichtbaar omdat we ons als collegepartijen, maar ook als alle politieke partijen in Stadskanaal,
geraakt weten door een historisch lage opkomst van nog geen 42%.
Dit vraagt ook om een lokale aanpak. Gezamenlijk trekken college en gemeenteraad op om te
werken aan het vergroten van betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek. We willen als
college zichtbaar zijn in de dorpen en wijken, we gaan daarom werken met dorps- en wijkwethouders. Maar we willen ook werken aan het vergroten van participatie van inwoners, ondernemers en onze samenwerkingspartners.
De gemeenteraad heeft de intentie uitgesproken te willen werken met en aan een raadsprogramma. In gezamenlijkheid hebben alle fracties afspraken gemaakt over de samenwerking en bestuurlijke werkwijze. Een en ander is vastgelegd in een ‘Intentieverklaring raadsprogramma’, die
zal worden aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad.
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Het college sluit hier bij aan, want in gezamenlijk willen we komen tot betekenisvolle ontwikkelingen en initiatieven voor de toekomst van de gemeente Stadskanaal.
Ik loop met u door het programma;
Mooi wonen
Er is een krappe woningmarkt. We blijven echter investeren in gezondheid van onze inwoners,
goed onderwijs en een robuuste arbeidsmarkt. Leefbaarheid vraagt om vitale kernen met een
goed voorzieningenaanbod en een goede fysieke en digitale infrastructuur en toegankelijkheid.
Onderwerpen die hier uitspringen zijn o.a. het stimuleren van het bouwen van nieuwe woningen.
De start van de gebiedsgerichte aanpak Maarsveld en de invoering van de omgevingswet.
Gezond, gelukkig en veilig zijn
We staan voor een gemeente die mensen ondersteunt als het even of langere tijd niet op eigen
kracht of met hulp van het eigen netwerk lukt. De opgaven waar we als gemeente voor staan
gaan onder meer over een toenemende kwetsbare financiële positie van onze inwoners,
de omgang van de mens met natuur en klimaat en het steeds ouder worden van onze belangrijke voorzieningen. Onderwerpen die hieruit volgen zijn het geven van duurzaam perspectief voor
een toekomst met werk, armoede verminderen, elk kind verdient de juiste zorg en aan de slag
met het aanpakken van ondermijnende activiteiten.
Groen en duurzaam
Dat betekent een voortdurend zoeken naar een balans tussen uiteenlopende belangen.
Tussen economie, landbouw en veeteelt, recreatie en natuur en woningbouw.
Gisteren bij het vaststellen van de Groenvisie bleek dit ook maar weer eens. De gemeente Stadskanaal is een groene gemeente. Dat is een belangrijke bouwsteen voor een prettige, gezonde
en duurzame leefomgeving.
Zaken waar de focus op ligt is de zonne-energie, het willen zijn van een energie neutrale gemeente in 2050, het helpen van de inwoners om te verduurzamen en ruimte bieden aan innovatie maatregelen om de energietransitie vorm te geven.
Economisch sterke en goed bereikbare gemeente
De opgaven waar we voor staan bieden zeker ook kansen. Deze willen we graag benutten in samenwerking met organisaties, inwoners en bedrijven in onze gemeente. Veel van deze opgaven
vragen om een bredere aanpak. Samen met onze buurgemeenten, gemeenten in de regio OostGroningen en provincie Groningen werken we aan een samenhangende visie en robuuste uitvoeringsagenda. De RegioDeal en de Regionale Agenda Oost-Groningen zijn mooie voorbeelden van
de door ons gewenste samenwerking.
Hierbij willen we een verdere profilering van het ondernemersloket, inwoners blijven ondersteunen in digitale vaardigheden, de voortzetting van de samenwerking in Makeport Mercurius en de
start van de spoorverbinding van Veendam naar Stadskanaal in deze bestuursperiode.
Tot slot. Het collegeprogramma heeft de titel ‘Onze toekomst is al begonnen!’ meegekregen.
Met het realiseren van onze ambities willen we als gemeentebestuur, gemeenteraad en college,
verder werken aan een gemeente waar we trots op kunnen zijn. Een gemeenschap waar we oog
hebben voor elkaar. Een gemeente die voorbereid is op de toekomst en deze met vertrouwen
tegemoetziet.
(lees hier meer op RTVNoord)
Volg je ons al op Facebook: facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
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Ervaringen van de eerste weken als wethouder
Sinds enkele weken mag ik mij wethouder van de gemeente Stadskanaal noemen.
En dat voor de ChristenUnie. Deze weken stonden met name in het teken van ontmoeting en
kennismaken, met ambtenaren en bestuurders van andere gemeenten. Mijn portefeuille is erg
divers, van duurzaamheid tot onderwijs(huisvesting), van vluchtelingen tot mobiliteit als ook
jeugd. Ieder onderwerp heeft z’n eigen dimensie, dit maakt het werk afwisselend en uitdagend.
Wat nu met name tijdens het zomerreces veel aandacht vraagt is vluchtelingen.
Zowel de vluchtelingen uit Oekraïne als ook de opvang van mensen uit onze buurgemeente van
het aanmeldcentrum in Ter Apel. Voor deze laatste groep zorgen we incidenteel voor een
slaapplaats zodat ze niet buiten hoeven slapen.
De komende tijd zullen we als college voorstellen naar de gemeenteraad doen over investeringen die we graag zouden willen, maar waarvan we weten dat ons wensenlijstje langer is dan
onze financiële polsstok.
Ik weet dat er voor ons, het gemeentebestuur maar ook voor de ChristenUnie wordt gebeden.
Dat doet mij goed en geeft mij vertrouwen voor de toekomst.
Ingrid Sterenborg

Een raadsprogramma….?!
De gemeenteraad wil de komende jaren het vertrouwen in de overheid en in de politiek
vergroten. Er is met raadsleden van alle partijen uit de raad de afgelopen maanden gesproken
over de lokale democratie.

Want we hebben gezien dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar een
historisch lage opkomst was van nog geen 42%.
Alle politieke partijen realiseren zich dat dit ook zeker te maken heeft met landelijke
ontwikkelingen en thema’s. Zoals de toeslagenaffaire, de schadeafhandeling van aardbevingen
en het coronabeleid in de afgelopen jaren. En toch roept het om een lokale aanpak. Wij staan
dicht bij onze inwoners en realiseren ons dat democratie niet alleen van de overheid is.
Democratie is van ons allemaal. Iedereen moet mee kunnen doen.
De conclusie is getrokken dat er een proces in gang wordt gezet om de democratie in
Stadskanaal te versterken. Namens onze ChristenUnie-fractie zal Meike de Vries onderdeel gaan
uitmaken van een raadswerkgroep die hier de komende maanden mee aan de slag zal gaan.
Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons: r.elzen@stadskanaal.nl
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Bezoek aan de doorstroomlocatie (manegelaan)
t.b.v. de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne
Tijdens de raadsvergadering van maandag 27 juni hebben de raadsleden Ingrid Sterenborg en
Egbert Hofstra een koninklijke onderscheiding ontvangen. Beide raadsleden treden af omdat zij
wethouder worden in het nieuwe college van Burgemeester en wethouders. Beide raadsleden
ontvingen uit handen van burgemeester Klaas Sloots de versierselen die horen bij de
onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ingrid Sterenborg ontving de
onderscheiding thuis, omdat ze door ziekte niet bij de raadsvergadering aanwezig kon zijn.
Ingrid Sterenborg is raadslid voor de ChristenUnie sinds september 2000. Ze was fractievoorzitter
in de periode 2010 -2014. Sinds mei 2014 is ze eerste ondervoorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ze de burgemeester bij afwezigheid vervangt als voorzitter van de raadsvergadering.
Beide raadsleden zijn ondertussen beëdigd als wethouder in het nieuwe college van
Burgemeester en Wethouders.

Okko Dijkstra ontving hoogste blijk van waardering
Op de ledenvergadering van de ChristenUnie afdeling Stadskanaal
heeft Okko Dijkstra uit handen van de voorzitter van het Provincaal
Uniebestuur, Marleen Oostland, de hoogste blijk van waardering
vanuit het Landelijk Bestuur ontvangen. Dit voor zijn jarenlange inzet
voor de ChristenUnie Stadskanaal, waaronder 12 jaar als raadslid,
campagneleider en steunfractielid. Maar ook voordat de ChristenUnie
ontstond was hij al vanaf
zijn tienerjaren actief voor
de GPV en de
jongerenorganisatie GPJC.
Okko ook van deze plek, hartelijk dank voor je
jarenlange inzet en enthousiasme!
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