
Stan Poets wil geen 
slapeloze nachten meer 
Stan Poels stapte deze week op als wethouder, prompt nadat de provincie in beeld komt om het in zwaar 
weer verkerende Wijdemeren te helpen. Maar dat staat echt los van elkaar, benadrukt de Kortenhoever, die 
best uitleg wil geven over zijn vertrek. „Als je vaak slapeloze nachten hebt, moet je een knoop doorhakken." 

Hans van Keken 
h.van.keken@mediahuis,n1 

Korten hoef 	Woensdag gooide 
het voormalig raadslid (PvdA/GL) 
het bijltje erbij neer. Amper drie 
maanden na installatie van het 
nieuwe college. 'Wethouder zijn 
vraagt meer dan ik als persoon kan 
bieden' schreef Poels in de brief 
waarin hij gemeenteraad, college 
en ambtenaren van zijn vertrek op 
de hoogste stelde. Wat cryptisch 
geformuleerd. „Maar ik was achter-
af gezien gewoon niet de juiste 
man op de juiste plek", licht hij toe 
in zijn woning in Kortenhoef. Het 
dorp waar hij in1994 vanuit Prin-
senbeek kwam wonen, toen hij in 
de gemeente Hilversum aan de slag 
kon als hoofd sociale dienst. 

Gezondheid 

Bij zijn besluit speelde zijn ge-
zondheid een belangrijke rol, legt 
hij uit. „Ik merkte de afgelopen 
weken dat het werk me steeds 
moeilijker afging, lijf en hoofd 
gingen protesteren. Dan kun je 
beter meteen stoppen, zodat een 
ander alsnog snel kan aanhaken. 
We zijn immers pas net begonnen 
met dit nieuwe college", vertelt hij. 
Terwijl Poels nog maar in juni er 

vol goede moed deel van ging 
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Wethouder Stan Poels van de gemeente Wijdemeren stopt ermee. 	
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het college was de sfeer fijn en 
open." oHoe het nu verder moet? 
De partij wil graag in de coalitie 
blijven. „Er ligt nog steeds een 
mooie uitdaging en een grote ver-
antwoordelijkheid. De partij heeft 

een profielschets voor een nieuw te 
zoeken wethouder opgesteld, er 
kan gesolliciteerd worden. Ik hoop 
dat snel iemand fris en fruitig aan 
de slag kan. We zijn immers net op 
sjouw." 

Gezondheid 
Bij zijn besluit speelde zijn ge-
zondheid een belangrijke rol, legt 
hij uit. „Ik merkte de afgelopen 
weken dat het werk me steeds 
moeilijker afging, lijf en hoofd 
gingen protesteren. Dan kun je 
beter meteen stoppen, zodat een 
ander alsnog snel kan aanhaken. 
We zijn immers pas net begonnen 
met dit nieuwe college", vertelt hij. 

Terwijl Poels nog maar in juni er 
vol goede moed deel van ging 
uitmaken. De Lokale Partij had 
PvdA/GL eerder om deelname 
gevraagd, nadat de fractievoorzit-
ter als onderhandelaar bij het coali-
tieakkoord was betrokken. „We 
wilden onze verantwoordelijkheid 
niet ontlopen", zegt hij. 

Toch, toen vanuit de eigen partij 
de vraag kwam of hij die wethou-
der wilde worden heeft hij wel 
enorm getwijfeld, erkent hij. „Van-
wege de inhoud en de zwaarte van 
de functie, de context ook", doe-
lend op de uiterst kwetsbare situ-
atie van de gemeente. Met slecht 
bezette afdelingen, geen geld en 
flink wat lastige dossiers. „Maar ik 
heb wat gesprekken gevoerd en 
ben het gaan doen. Omdat het een 
prachtvak is. En ook omdat ik 
betrokkenheid een groot goed 
vind." 

De knop staat aan 

De Kortenhoever zegt vol goede 
moed te zijn begonnen, maar al 
snel werd duidelijk dat het niet 
goed ging. „Je merkt zoiets gaan-
deweg pas. Je zit met dossiers, 
vergaderingen, de vele afspraken, 's 
avonds en in het weekeinde. Conti-
nu staat je knop aan. Ik werd in de 
loop der weken steeds meer moe. 
Ging er slecht van slapen, lag 's 
nachts wakker. Dan gaat het je 
gezondheid kosten, en dat is niet 
goed._" Gesprekken met fractie, 
bestuur en de burgemeester volg-
den. Ook thuis had hij het erover. 
De raadsvergadering van septem- 
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ber had hij zich al ziek gemeld. 
Poels wilde niet al te snel een 
knoop doorhakken, maar op een 
gegeven moment was bet klaar. Er 
ging een persoonlijk schrijven 
richting gemeenteraad en college. 

„Als je er niet genoeg energie van 
krijgt, moet je stoppen. Al was het 
wel een beslissing die me zwaar 
viel." 

Bekroning 

Logisch, het wethouderschap had 
voor Poels een mooie bekroning 
kunnen zijn na acht jaar fractie-
voorzitter en twee jaar eerder frac-
tie-assistent. „je denkt, dit ga ik 
vier jaar doen. Mooie afronding 
van mijn carrière, ik ben nu 61 jaar. 
Ik ga nu op zoek naar ander werk. 
Ik was net op 1 januari bij een ad-
viesbureau in de non-profit sector 
begonnen, dus die baan had ik 
opgezegd." 

Het opstappen zorgde voor een 
stroom positieve berichten van 
medewerkers en raadsleden. „Zo 
lief en attent. Daar was ik op zich 
erg blij mee. Mensen vinden het 
dapper. Ik heb ook geweldige colle-
ga's gehad. Daaraan lag het niet. In 

'Groot verlies' 

Een groot verlies van een sterke partner, vindt wethouder Gert Zagt 
(De Lokale Partij) van het vertrek van Poels. „Maar we moeten het 
accepteren en respecteren." 
Hij wijst erop dat Poets en hij elkaar al langer kennen. „We hebben 
lang samen opgetrokken, verstaan elkaar goed, hebben aan een half 
woord genoeg. Hij is welbespraakt. Ik vind het triest dat hij er niet 
meer bij is, dat doet ook wat met mezelf. Het college is immers een 
team, waarbij Stan echt een steunpilaar was. Ik ken hem als iemand 
die iets afmaakt, wanneer hij eenmaal ergens aan begonnen is. Dat zal 
zijn besluit extra zwaar gemaakt hebben." 


