Voorzitter

Een spoeddebat !.Ik heb het nog niet eerder meegemaakt, maar wij als ChristenUnie vinden wel dat
er iets gezegd moet worden vanavond over het tussenrapport kort veur de kop. Veel is er al gezegd
en nog meer is eral over geschreven in de pers de afgelopen anderhalve week. Wat ons bevreemd is
het feit dat er maar twee personen genoemd worden in de rapportage U mevr. Galema en dhr. Mug
van Wedeka.
Eerst de opmerking dat wij dit geheel ongepast vinden om zo over iemand te schrijven in de
openbaarheid. Dit mede door het feit dat er met ongeveer 50 personen gesproken is. Dan de
berichtgeving omtrent uw persoon mevr. Galema. Zaken als eigenzinnig dominant een struikelblok
worden genoemd dit is niet leuk om te lezen en zal zeker niet prettig zijn als het over u als persoon
gaat. Ik herken het echter wel in een aantal zaken. U bent net zoals genoemd wordt en u zelf zegt in
een reactie die te lezen was What you see is what you get. U bent duidelijk en draait er niet om heen
als het over de belangen van Stadskanaal gaat. U kijkt zelfs verder als Stadskanaal en u hebt zeker de
regio op het oog. U bent gepassioneerd en wordt gelukkig weggezet samen met Mug als mensen met
daadkracht. Dit waardeer ik. U bent zelfs gepassioneerd maar in deze ook wel een beetje
gefrustreerd. Dit snappen wij. Dan worden wel eens dingen gezegd die we beter niet hadden kunnen
zeggen; hoewel het niet aan duidelijkheid te wensen overlaat. Maar dat dit op deze wijze
gepubliceerd wordt laat mijns inziens te wensen over en zegt meer iets over de regisseurs, tenzij het
bedoeling was om het op deze wijze te publiceren en zoveel onrust te veroorzaken. Herrie in de tent
lijkt het wel en dat is het vreemde in deze, terwijl we toch onze best doen het zo goed mogelijk te
regelen voor Synergon, Wedeka en zijn medewerkers.
Een aantal constateringen uit het rapport herken ik, mede raadsleden en u ook vast wel. Dat voelen
we allemaal wel aan.
In december vorig jaar was er een impasse in het traject een meningsverschil zeg maar m.b.t. de
zienswijze over de TDC’s. Nu ligt er echter een contourenschets waarin de 5 TDC’s dichtbij de
gemeente blijven en niet opgaan in 1 grote organisatie. Het rare is dat als je het rapport kort veur de
kop leest denkt dat er niets gebeurt. Maar de contourenschets waar ik net over sprak die is vorige
week door alle deelnemende college’s ondertekend. Hoe verhoudt zich dit tot het rapport van
vanavond.Twijstra en Gudde is de vervolg opdracht weken geleden al niet gegund. Deze constatering
komt wat dit betreft dus te laat.
Door de gebiedsregisseurs en een aantal gemeenten wordt geschermd met de 18 miljoen waarvan
wij steeds gezegd hebben, Dat moeten we eerst zien het kan wel een sigaar uit eigen doos worden.
De herindeling wordt hierbij ingetrokken en dat lijkt mij geen goede zaak. Laten we dit gescheiden
houden tenslotte hebben Pekela Veendam en Stadskanaal zich uitgesproken een nader onderzoek in
te stellen naar een fusie en de daartoe benodigde gelden zijn door de drie raden terbeschikking
gesteld. Stadskanaal heeft zich bij monde van mevr. Galema steeds nadrukkelijk uitgesproken mbt.
herindeling. Onze denkwijze is in de loop der jaren niet gewijzigd. Ik noem eerst de SA 5 en na de tot
standkoming van de aanstaande fusie van Vlagtwedde met Bellingwedde de SA3 Zo kan ik nog wel
even doorgaan voorzitter maar ik wil naar de conclusies en aanbevelingen:

Bindend advies en doorzettingsmacht voor de regisseurs is voor ons als ChristenUnie een grote stap
te ver. Wij willen als fractie en als raad niet op afstand gezet worden.
Goed is dat ondanks de verwikkelingen er door de colleges toch gewoon doorgegaan wordt. De
contourenschets ligt er nu het businessplan. Dit komt voor de zomer naar de colleges en na de zomer
zoals het nu lijkt naar de raden.
Voorzitter laat ik het nog even kort zeggen de ChristenUnie Stadskanaal staat achter het verwoorde
en tot nu toe uitgevoerde beleid en visie van het college en dus achter onze burgemeester Galema
en portefeuillehouder Boen. Natuurlijk staan wij ook achter de heer Mug van Wedeka. Wel zouden
wij graag zien dat er naar de toekomst toe niet meer op zo’n vervelende en onproffesionele wijze
over onze bestuurders wordt gesproken, dan wel geschreven. Zeker verwachten wij wel duidelijkheid
daadkracht en passie van onze bestuurders. Maar het is de toon die de muziek maakt.
Voorzitter tot slot. Laten wij hiermee ophouden. Laten we niet meer over elkaar praten maar met
elkaar constructief als afzonderlijke gemeenten, colleges en raden aan de slag gaan voor onze
mensen van Wedeka en Synergon. Deze mensen en de regio verdienen het beste.

