
  Afdeling Stadskanaal 

 

 

 

Stadskanaal, 2 december 2017 

 

Aanwezig:  21 leden uit de gemeente Stadskanaal, vijf leden uit Aa en Hunze, Borger-Odoorn, 

Bedum en Groningen, en één gast. 

Afmeldingen: Patricia Timmerman, Riccardo Arisci, Coretta Meyer, Piet Oosterhuis, Jan Schuil, Erik 

van de Vlag. 

 

Agenda 

1. Opening en vaststellen agenda. 

• Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen. 

• Patricia Timmerman stopt per direct als secretaris van de afdeling Stadskanaal. 

Jan R. Lunsing heeft de taken al overgenomen, maar wordt met instemming van 

de vergadering secretaris van de afdeling. 

3. Gemeenteraadverkiezingen 2018 

a. Vaststellen verkiezingsprogramma 

• Er wordt een aantal aanpassingen voorgesteld. Deze zullen worden uitgewerkt 

door de programmacommissie. Die krijgt het mandaat van de vergadering om 

het programma af te maken. 

• De commissie geeft aan dat zij graag nog meer ideeën zou krijgen voor een titel. 

b. Kandidatenlijst 

• De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie Annemieke Smit legt de 

gekozen volgorde uit. De voorzitter Gaastra legt uit dat de kandidaten van 

plaatsen acht en hoger hebben aangegeven dat zij lijsttduwer zijn. Als zij op 

voorkeurstemmen zullen worden gekozen, zullen ze de zetel niet accepteren. 

• De lijst wordt als volgt vastgesteld: 

1. Egbert Hofstra 

2. Grietje Schipper 

3. Theo Klinkhamer 

4. Roelf Koning 

5. Patricia Timmerman 

6. Henk de Groot 

7. Roos de Groot 

8. Nicolette Jansingh 

9. Riccardo Arisci 

10. Jordi Nijgh 

11. Catharina Woortman 

12. Sari Datema 



13. Jan Willem van de Kolk 

 

PAUZE 

4. Campagne 

De campagnecommissie ligt de plannen toe. De start van de campagne is op 7 januari in het 

City Hotel om 14.00 uur. 

5. Wat verder ter tafel komt 

• Op de vraag of Sylvo Gaastra en Jan R. Lunsing (interim voorzitter en secretaris) na 

maart blijven als er geen opvolgers zijn gevonden, geven beiden aan dat ze 

verwachten dat een afdeling als Stadskanaal heel goed in staat moet zijn een goed 

bestuur te vormen, maar mocht dat echt niet (op tijd) lukken, zij de afdeling zullen 

blijven helpen tot vervanging is geregeld. 

• De vergadering stelt vast dat ze zich zorgen maakt over het functioneren van de 

burgemeester. 

• De lijsttrekker Egbert Hofstra dankt de vergadering voor het in hem gestelde 

vertrouwen. 

6. Verslag vorige bijeenkomst 

Wordt ongewijzigd vastgesteld. 

7. Rondvraag 

 


