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Beste leden van de ChristenUnie
in de gemeente Stadskanaal
Hierbij een bericht van de ChristenUniefractie Stadskanaal,
Roerige tijden in het anders zo politiek rustige Stadskanaal. Het vertrek van burgemeester
de Jonge, de Coronacrisis, het vertrek van SP-wethouder Veenstra, het opstappen van de SP
uit de coalitie zijn een aantal van deze dingen de laatste maanden. De coalitiepartijen
(ChristenUnie/CDA en VVD (samen een meerderheid van 12 zetels van de 23) zijn nog in gesprek met de oppositie partijen over oa. de opvolging van wethouder Veenstra en de toekomst
van Stadskanaal. Inmiddels hebben we een nieuwe waarnemend burgemeester in de persoon
van mevr. Yvonne van Mastrigt. Gelukkig enige versterking van het college.
Het zijn roerige tijden. Wat echter niet verandert zijn de Bijbelse waarden en normen, die de
tijd kunnen doorstaan. De inhoud van onze boodschap en de wijze waarop wij hieraan
uitvoering willen geven, verandert daarom ook niet: stabiel, betrokken en betrouwbaar.
De coronacrisis trof ook enkele inwoners van Stadskanaal. Nu is het gelukkig vrij rustig in het
land maar voorzichtigheid blijft geboden. Digitale raads- en commissievergaderingen waren
voor ons als raad en college het gevolg van de Coronacrisis. Misschien heeft u er iets van
gezien. Heel anders dan normaal maar het is niet anders. Zoals het nu lijkt zullen we na de
zomer weer in persoon vergaderen in de Pleinzaal van het Geert Teis. Dit omdat de RIVMrichtlijnen in het gemeentehuis (1 ½ meter afstand) niet gehandhaafd kunnen worden.
Algemene Beschouwingen hebben wij in juni niet gehad omdat Stadskanaal er financieel niet
best voor staat. Een nieuwe bezuinigingsronde staat ons te wachten als we niet onder toezicht van de Provincie willen komen. Alles wordt tegen het licht gehouden en uitgezocht wat
de mogelijkheden tot bezuinigingen nog zijn. Het lijkt erop dat er zware tijden aanbreken.
Een ieder zal zeker de gevolgen gaan ondervinden. Waar eerst de zogenaamde kaasschaaf
werd gehanteerd overal een klein beetje, zal nu rigoureus moeten worden ingegrepen. Lastenverzwaring voor de inwoners danwel voorzieningen die verdwijnen zullen mogelijk het gevolg zijn. Dit zal de komende maanden moeten blijken. Ook weer roerige tijden dus. Maar ons
vertrouwen stellen wij zoals altijd weer op Onze Heere en Heiland die uitkomst zal geven.
Een kerkdienst is in aangepaste vorm weer mogelijk maar wat verlangen we ernaar weer voluit onze Heere te kunnen toezingen in een volle kerk. Wanneer dit weer kan zal de komende
tijd uitwijzen. Verder zal de vertrouwenscommissie (fractievoorzitters van alle partijen met
collegeleden om ons te adviseren) aan het werk gaan om een kroonbenoemde burgemeester
voor Stadskanaal te vinden. De Commissaris van de koning dhr. Paas
heeft de profielschets van ons als raad ontvangen en een vacature is uitgezet. Dit proces (o.a. sollicitatiegesprekken) zal begin volgend jaar zijn
afgerond, waarna Stadskanaal weer een kroonbenoemde burgemeester
krijgt voor tenminste 6 jaar. Dit is nu mogelijk daar het traject van
herindeling (voorlopig) niet meer aan de orde is.
Dit was een korte weergave van de afgelopen periode. Het zomerreces is
nu begonnen. Vakantietijd breekt aan hoewel anders dan normaal met de
coronarichtlijnen. De fractie van de ChristenUnie wenst u allen een goede tijd toe.
Namens de fractie, Bert van Beek
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Tijdelijk vergaderen in Geert Teis

Raadsleden Frits van der Heide, Arjen Tamsma en Guurtje v.d. Heide-Van Asselt

De officiële handeling van het verzenden van de profielschets
voor een nieuwe burgemeester, door CdK Paas en raadsvoorzitter Ingrid Sterenborg
Kijk voor meer foto’s van deze avond waar de nieuwe
waarnemende burgemeester Yvonne van Mastrigt werd verwelkomd en
loco-burgemeester Johan Hamster werd bedankt (!) op:
www.westerwoldeactueel.nl/2020/07/02/burgemeester-van-mastricht-beedigd-in-stadskanaal/

Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons met vragen: frits.vanderheide@stadskanaal.nl
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