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Beste ChristenUnie-leden
terugblik en kerstgroet

Roerige tijden in het anders zo politiek rustige Stadskanaal. Het vertrek van waarnemend
burgemeester Froukje de Jonge, de Coronacrisis, het vertrek van wethouder Veenstra en het
opstappen van de SP uit de coalitie. Een nieuwe wethouder in de persoon van Marc Verschuren.
Een opvolgend waarnemend burgemeester mevrouw Yvonne van Mastrigt zijn een aantal van
deze zaken het afgelopen jaar. Vorige maand werd onze nieuwe kroonbenoemde burgemeester
bekend gemaakt. Klaas Sloots nu nog wethouder te Zwolle. Zoals het nu lijkt zal hij in januari
beëdigd worden. Dan is het college weer volledig op sterkte.
Locoburgemeester

Johan Hamster onze wethouder heeft tussen de benoemingen van waarnemend burgemeesters
door de taken op een voortreffelijke wijze waargenomen als locoburgemeester.
Al met al diverse zaken wat veel tijd opgeslokt heeft buiten de normale politieke agenda om.
Financiën
Ik wil niet te veel uitweiden over het afgelopen jaar maar wat er politiek echt uitspringt is
natuurlijk een niet sluitende begroting die is ingediend bij de Provincie.
Een ondertoezichtstelling van de provincie is hiervan het gevolg. Wij hebben hiermee ingestemd. Zoals reeds meerdere malen in de pers is geschreven is dit een krachtig signaal vanuit
Stadskanaal richting het Rijk dat wij al jaren te weinig financiële middelen krijgen om de diverse
taken naar behoren uit te voeren. Diverse bezuinigingsrondes hebben wij de afgelopen 10 jaar
al om de oren gekregen maar nog is het niet voldoende. Ontwikkelingen in met name het
sociaal domein zorgt voor de financiële verslechtering. Ook de herijking van het Gemeentefonds
lijkt zeer nadelig uit te werken voor Stadskanaal. Tenslotte incidentele maar ook structurele
consequenties van de coronacrisis kunnen ons nog parten spelen.
De kwaliteit van de samenleving in Stadskanaal staat op het spel. Wij als ChristenUnie staan
voor onze verantwoordelijkheid maar willen niet alles kapot bezuinigen.
Kwaliteit van bestuur hebben wij alsmede de andere partijen in deze raad hoog in het vaandel
staan. We zullen niet meer de volledige regie hebben en de Provincie zal ons een herstelplan
laten opstellen. Hier zal de komende maanden nog veel over gesproken worden.
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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.
Daar er dit jaar geen Algemene beschouwingen werden gehouden hebben wij als ChristenUnie
Stadskanaal tijdens de begrotingbehandeling in de raadsvergadering specifiek gewezen op
Psalm 46. Hier staat vrij vertaald, dat God ons een toevlucht en kracht is en onze hulp in
moeilijke tijden. We hoeven niet bang te zijn. De Heere is met ons. Onze God is voor ons een
veilige vesting. Vanuit deze Psalm maakte de bekende Reformator Maarten Luther ook het
welbekende lied een vaste burcht is onze God.
Ik wil deze terugblik eindigen met:
De Coronacrisis. Het virus en de bestrijding hiervan heeft een ongekende impact op ons land en
op ons als inwoners van Stadskanaal. Er zijn ook in Stadskanaal daardoor veel inwoners ziek
geworden en zelfs overleden De zogenaamde 2e golf is er nu. De economie staat zowat stil, een
totale lockdown is afgekondigd maar we zijn er nog lang niet. Wij hebben het als samenleving
niet meer onder controle dat maakt ons onzeker en bezorgd. We worden stilgezet bij het feit
dat wij kwetsbare mensen zijn. Veel ondernemers van bv. winkels maar zeker ook de horeca en
vele andere bedrijven in diverse sectoren worden zwaar getroffen door de lockdown.
Een onzekere toekomst voor veel werknemers. Houd ik nog wel mijn baan en ga zo maar door.
Wij willen een ieder veel sterkte wensen die op wat voor een wijze dan ook getroffen is in deze
onzekere tijd. De hoop in Nederland is nu gevestigd op een vaccin om deze pandemie te
bestrijden.
Kerst nadert en daarom wil de fractie u meenemen naar hetgeen Jesaja schreef in
hoofdstuk 9. Dit deed hij al ongeveer 700 jaar voor de geboorte van Jezus. Leest u dit gedeelte
eens. Onze hoop zeker in deze tijd mag toch zijn dat een Kind ons is geboren een Zoon is ons
gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouders. En men noemt Zijn Naam, Wonderlijk,
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Laat onze hoop op Hem gericht zijn
en laten wij het van Hem verwachten in deze onzekere donkere tijd.

Door Hem is bij Zijn geboorte het Licht doorgebroken in deze wereld.
Een Gezegende Kerst en een Voorspoedig en Gezond 2021 gewenst.

Namens de fractie
Bert van Beek

Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons: frits.vanderheide@stadskanaal.nl
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ChristenUnie Stadskanaal zet in op Waardig Ouder worden 2.0
De lokale afdeling van de ChristenUnie Stadskanaal
heeft zaterdag samen met lokale partners de Intentieverklaring Waardig Ouder Worden 2.0 ondertekend.
In het manifest staan voorstellen voor een samenleving
waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien
en gewaardeerd voelen. De ondertekening is een
verdieping op het landelijke manifest dat vandaag is
ondertekend door de CU en een brede alliantie van
maatschappelijke partners. Lees hier meer.

Volg de fractie van de ChristenUnie ook op Facebook: facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
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