Woensdag 29 september 2010

Kortweg
Proeven – In navolging van steden als Maastricht en Enschede
houdt de horeca in Hardenberg een
proeverij. Zaterdag 2 oktober staan
van 14.00 tot 17.00 uur een paar
pagodetenten op de Markt waar
enkele restaurants, de slager, kaasboer, visboer en slijter hun
producten presenteren en natuurlijk verkopen. Waar in Enschede
aan het begin van deze maand tijdens de driedaagse Proefeet betaald moest worden met een duyt
(1 euro), heeft Hardenberg gekozen voor een Kleppertje. Naast genieten van eten en drinken kan geluisterd worden naar muziek.
Opvolger – De CDA-fractie in de
raad van Hardenberg moet op zoek
naar een nieuwe fractievoorzitter.
De huidige eerste man, Henk
Meulink, staat op plaats 4 van de
voorlopige kandidatenlijst van het
CDA voor de provinciale statenverkiezing. Die verkiezing wordt
gehouden op woensdag 2 maart
2011. Meulink is de hoogste
nieuwkomer op de lijst, waar de
namen van de huidige gedeputeerden Piet Jansen en Gert Ranter
ontbreken. Aanvoerder wordt gedeputeerde Theo Rietkerk.
Herdenken – De herdenking bij
het monument voor Kamp Molengoot in Collendoorn vindt dit jaar
plaats op maandag 4 oktober, aanvang 16.00 uur. Het is de 10e keer
dat deze plechtigheid plaatsvindt.
Aan de herdenking wordt meegewerkt door adoptieschool De
Marsweijde, chazan Max de Wolf
en het Heemser Mannenensemble.
Padvinders – De scoutinggroep
Stanley uit Hardenberg bestaat 50
jaar. Zaterdag 2 oktober om 14.00
uur beginnen de festiviteiten van
het jubileumjaar. Het is dan precies 50 jaar geleden dat het echtpaar Stoel en de heer Lacet in oktober 1960 de padvindersgroep
oprichtten. Bijna alle padvinders
van het eerste uur zijn bij de start
aanwezig, zelfs het echtpaar Stoel
is present. Het jubileumjaar wordt
beëindigd met een grote reünie op
zaterdag 17 september 2011. De
huidige Stanleygroep omvat ongeveer 150 leden. Ze heeft haar blokhut in het gemeentebos, tegenover
sportpark De Boshoek.
Gaan - Maandag 27 september is
het project Wij gaan ervoor van
start gegaan. De gemeenten
Hardenberg en Ommen zetten zich
samen met het bedrijf Cvites in
voor een groep kwetsbare jongeren. De groep is begonnen met een
driedaagse survival in de
Ardennen. De rest van het traject
bestaat uit een programma van ongeveer drie dagen per week gedurende 2,5 maand. Aan het project
doen 15 jongeren mee, voornamelijk zonder startkwalificatie en
veelal met een meervoudige problematiek.
EHBO - Het Kronkelhonk in
Slagharen organiseert samen met
Carinova een cursus Kind & Veiligheid. Tijdens deze cursus leren
ouders/verzorgers van kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 8 jaar eerste
hulp te geven bij onder andere
brandwonden, vergiftiging, breuken en kneuzingen. Deze gratis
cursus wordt gegeven op de maandagen 11 en 18 oktober en 1 november.

redactie@sallander.nl

HARDENBERG – Heel Europa heeft zondag 26 september de Dag van
de Talen gevierd. Heel Europa? Nee, een school in Hardenberg was al
eerder in Gallische sferen (zo heette Frankrijk vroeger). Vrijdag was de
aula van het Vechtdal College veranderd in een stukje Frankrijk. De scholieren moesten hun bestellingen in het Frans doen (“Bonjour, une baguette
au jambon, s’il vous plait”, hoewel het Frans soms wel verdacht veel leek

op Sallands of Twents), maar ook aan het land zelf en zijn kenmerkende
eigenschappen werd aandacht besteed. Er was een caricaturiste die sneltekeningen maakt zoals in Parijs, er kon een foto gemaakt worden bij een
Citroën 2CV, er was een kraampje met Franse parfums, er kon jeu de
boules worden gespeeld en enkele leraren en leerlingen lieten de muzikale kant van Frankrijk horen.
© Roel Gritter

Nog even geen geld voor ziekenhuis
HARDENBERG – Het duurt een paar weken langer voordat het
Röpcke-Zweers ziekenhuis weet, of de gemeente Hardenberg borg
wil staan voor een deel van de lening voor een nieuw ziekenhuis.
Vorige week dinsdag kwam de raad er niet uit. Komende dinsdag buigen de raadsleden zich opnieuw over het verzoek van de
Saxenburgh Groep, waartoe het ziekenhuis behoort. Het ziekenhuis heeft ongeveer 80 miljoen euro nodig. De Bank Nederlandse
Gemeente leent het grootste deel, de gemeente Hardenberg is
gevraagd garant te staan voor 15 miljoen.
De bespreking van het voorstel van
B&W begon met een toelichting
door Henk van de Wal, lid van de
Raad van Bestuur van de
Saxenburgh Groep. Hij vertelde
waarom nieuwbouw nodig is, wat
de rol van het ziekenhuis in de regio is, dat er 2300 mensen werken
in 1200 volle banen en dat daarnaast nog eens 4000 mensen in de
regio een boterham verdienen aan
de Saxenburg Groep. Verder liet hij
zien hoe het nieuwe ziekenhuis eruit komt te zien en waar het geld
vandaan moet komen. De raadsleden stelden daarna eerst allerlei financieel-technische vragen, totdat
Andy de Vos van de PvdA met de
principiële vraag kwam of garant
staan voor een lening wel een taak
van de gemeente is, vooral omdat
er nog alternatieven zijn.
Burgemeester Meulman legde
daarna uit dat de mensen van de
Saxenburgh Groep anderhalf jaar
geleden bij het gemeentebestuur
hadden aangeklopt met de vraag of
de gemeente de helpende hand kon
bieden. Meulman: “Nadat alle risico’s bekend waren en er overleg
was geweest met de provincie hebben wij ‘ja’ gezegd. De Saxenburgh
Groep, waartoe niet alleen het ziekenhuis behoort maar ook Clara
Feyoena Heem, Oostloorn, Welgelegen en het Aleida Kramer, om
een paar te noemen, is belangrijk

voor Hardenberg. Wij willen graag
zorg dichtbij, het ziekenhuis is een
grote werkgever en diverse toeleveranciers leven ervan. En mocht
het financieel toch mis gaan met de
Saxenburgh Groep dan is er genoeg
bezit aanwezig om ons financieel
risico af te dekken.”
De raad was hiermee niet tevreden.
De politici waren onder meer knorrig over het gebrek aan communicatie. “Als B&W al anderhalf jaar
weten wat er speelt en ze begrijpen
dat er een politiek antwoord moet
komen op de vraag of wij dit wel
willen, dan hadden ze ons eerder
bij de zaak moeten betrekken”, was
het verwijt. Dat de secondanten van
Henk van der Wal steeds beklemtoonden dat van alles was besproken met gemeentesecretaris Wouco
Rebergen deed de zaak ook geen
goed. Rebergen is namelijk ambtenaar en geen politicus. Twijfel was
er over de mededeling van Van der
Wal, dat het ziekenhuis in 2012 op
de exploitatie vier miljoen euro wil
bezuinigen om de rente van de lening te kunnen betalen. “Als ze dat
kunnen hebben ze de afgelopen jaren wel heel wat geld laten liggen”,
meende CDA-fractievoorzitter
Henk Meulink. Tenslotte wilde de
raad weten waarom men niet naar
het Waarborgfonds Zorg is gestapt
om een garantstelling te krijgen. “Is
dat soms omdat het Waarborgfonds

dan wil meekijken met de bedrijfsvoering en het ziekenhuis geen
pottenkijkers wil?”, werd na afloop
van de vergadering geopperd door
enkele raadsleden. “We willen niet
de indruk wekken dat we het ziekenhuis niet willen helpen, want de
Saxenburgh Groep is erg belangrijk voor de gemeente Hardenberg.
Maar we moeten wel even goed
nadenken wat de gevolgen zijn als

we akkoord gaan met het verzoek.
Want wat doen we dan als bijvoorbeeld Baalderborg met eenzelfde
vraag komt? Of de Wavin? Die zijn
ons ook allemaal lief, maar we kunnen niet iedereen helpen”, aldus
PvdA-raadslid Jaap Perlot.
Het onderwerp wordt over een week
opnieuw besproken. Over drie weken volgt een definitief besluit.

Geen kerstpakket voor ambtenaren
HARDENBERG - Met een paar
forse ingrepen lukt het de gemeente
Hardenberg de financiën voor dit
jaar op orde te houden. Door nog
meer ingrepen is het college van
B&W ook in staat de komende jaren de begroting sluitend te krijgen.
In eerste instantie zal een gemiddelde burger, die niet werkloos of
chronisch ziek is, weinig van de
ingrepen merken. “Behalve als ze
een bouwaanvraag indienen, want
dat gaat langer duren. Of als ze
hadden gedacht een fietspad voor
hun huis te krijgen, want dat kon
wel eens worden uitgesteld”, vertelde woensdag burgemeester Bert
Meulman.
Mensen die erop hadden gerekend
dat allerlei voorzieningen voor hen
uit de WMO-pot betaald zouden
worden hebben misgerekend, omdat per jaar een miljoen op de
WMO-uitgaven wordt bezuinigd.
De gemeente ontziet zichzelf ook
niet. Het budget voor college en
raad wordt jaarlijks met 40.000
euro verlaagd en op de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren
wordt komend jaar een ton bezuinigd en het jaar daarop nog eens
een ton extra. Dat houdt onder meer
in dat de kerstpakketten worden geschrapt. Verder krijgt de actie om

Hardenberg op de kaart te zetten
geen prioriteit meer. Sterker nog:
het hele programma en de bijbehorende ambtenaar verdwijnen. Of
het bij deze bezuinigingen blijft is
nog maar de vraag, omdat de gemeente nog niet weet hoeveel het
rijk gaat bezuinigen.
Toch is het niet allemaal kommer
en kwel, want het college probeert
de investeringen wel op peil te houden. De vaste anonieme klagers op
de internetsites van bijvoorbeeld De
Stentor en RTV Oost hoeven niet
te wanhopen, want ze kunnen hun
frustraties blijven uiten over de
arme dorpen die moeten lijden onder de plannen voor Hardenbergstad. In 2011 wordt onder meer
geïnvesteerd in duurzaamheid,
extra wegenonderhoud, de aanleg
van kunstgrasvelden op sportparken, onderwijshuisvesting en
verkeersveiligheid, maar bovenal in
de 2e fase van de Sportboulevard in
Hardenberg, waar de helft van het
investeringsgeld naar toegaat.
De gemeenteraad bespreekt de
tweede bestuursrapportage en de
begroting in de oriënterende raadsbijeenkomst van 2 november 2010,
vaststelling door de raad volgt op 9
november 2010.

