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Kortweg
Verbeterd – De school voor speciaal onderwijs De Ambelt in Hardenberg hoeft niet langer bang te
zijn dat om de haverklap de onderwijsinspectie op de stoep staat. De
school die onderdak heeft gevonden
in de vroegere landbouwschool aan
de Piet Heinstraat, heeft te horen
gekregen dat de inspectie tevreden
is over de leerlingenzorg en de kwaliteit van het onderwijs. Voorheen
was dat niet het geval en stond de
school onder intensief toezicht.
Fietsen - Volgens het landelijk
Fietsplatform is Overijssel de beste
fietsprovincie van Nederland. Deze
prijs is aan Overijssel toegekend op
basis van een landelijk kwaliteitsonderzoek onder zowel deskundigen als recreanten . Overijssel
scoorde hierin 4 van de 5 te behalen
sterren met een rapportcijfer van
8,2. Zowel deskundigen als recreanten werden gevraagd naar de
kwaliteit van fietsroutes, beleving
langs de route, de omgeving en of
de routenetwerken goed worden
onderhouden.

Journalist, presentator, intrigant en
relschopper Jan Medendorp, onder
meer werkzaam bij RTV Oost, heeft
het helemaal gehad met gemeentelijke voorlichters in Twente. Regelmatig krijgen ze er van langs. In het
Twents weekblad De Roskam van
18 mei kreeg dit keer de afdeling
Communicatie van Enschede een
veeg uit de pan. Het schijnt dat daar
zo’n 25 man rondlopen en niemand
weet wat ze doen. Een fatsoenlijke
knipselkrant kunnen ze niet maken
want daarvoor wordt een bureau
ingehuurd, PowerPoints steken
inhoudelijk zo knullig in elkaar dat
wethouders regelmatig van ellende
van hun stoel vallen en als er eens
iets bijzonders is, worden externen
ingevlogen die niet veel meer doen
dan een zaaltje huren en koffie regelen. Aldus Medendorp.

in de kantlijn
.............

Hoe zou hij reageren als hij de
Hardenberger afdeling kende, vraag
ik mij wel eens af. Wat zou hij zeggen over een voorlichtster die de
afkorting NEM Hardenberg in een
persbericht zet en op de vraag waar
die afkorting voor staat, reageert
met de opmerking dat je dat maar
bij dat bedrijf moet informeren.
En wat zou hij zeggen als hij het
volgende las in een persbericht:
“De peuterspeelzalen en de kinderopvang gaan vanaf 1 januari 2013
harmoniseren. Hardenberg wil door
deze harmonisatie de voorschoolse
educatie optimaliseren om zo een
optimaal mogelijke startpositie te
realiseren voor alle jonge kinderen

in de gemeente Hardenberg.”
Waarschijnlijk zal hij verzuchten
dat het beter is het hele zooitje eruit
te trappen. Dat schreef hij tenminste
wel over de afdeling Communicatie
in Enschede. Maar als hij de dames
in Hardenberg zou kennen (het zijn
inderdaad alleen maar vrouwen),
zou hij milder zijn. Stuk voor stuk
aardige personen, die bijna allemaal met de beste bedoelingen de
burgerij van informatie proberen te
voorzien. Met alleen één gebrek:
ze denken niet als lezers. Ambtenaren met hun onmogelijk jargon
en belabberd taalgebruik smijten
van alles op papier, daar moet door
voorlichtsters soep van worden
gekookt terwijl ze vaak niet eens
weten wat ermee wordt bedoeld en
tenslotte wordt iets geproduceerd

wat de ontvangers, de journalisten in dit geval, weer in leesbare
artikelen moeten omzetten. Die
dat soms niet kunnen, er geen tijd
voor hebben of geen zin hebben in
zo’n vervelende klus. En dus krijgt
de burger af en toe onleesbare
informatie voorgeschoteld of zelfs
niets te lezen over onderwerpen die
voor hem of haar best van belang
kunnen zijn. Het zooitje eruit trappen is niet nodig, maar een cursus
Hoe lever ik materiaal aan voor
een persbericht voor ambtenaren
en een cursus Hoe schrijf ik een
persbericht dat informatie geeft in
plaats van vragen oproept voor de
afdeling Communicatie, dat is toch
niet teveel gevraagd? De ambtelijke
fusie met Ommen is wellicht een
mooi startmoment.
r.gritter@sallander.nl

Twintig jaar Kunsten op Straat

Concours - Rijvereniging De Klaverruiters uit Bruchterveld houdt
zaterdag 9 en 16 juni een pony- en
paardenconcours voor spring- en
dressuurruiters. Dat gebeurt op
het terrein van de familie Waterink
in Bruchterveld, tegenover industriegebied De Nieuwe Haven in
Hardenberg. Ponyruiters kunnen
zich nog opgeven tot 28 mei, voor
het paardenconcours heeft men een
week langer de tijd.
Veendam – Voetbalvereniging
Hardenberg’85 ontvangt zaterdag
26 mei eerstedivisionist Veendam
van de Hardenberger trainer Gert
Heerkes. De wedstrijd op sportpark
Baalderveld begint om 16.00 uur.
Om parkeerproblemen te voorkomen wordt bezoekers gevraagd zoveel mogelijk op de fiets te komen.
Drempel – Deze week wordt op de
kruising van de Morgenroodweg
met de Emtenbroekerdijk in Ebbenbroek een verkeersdrempel aangelegd. Buurtbewoners hadden de
gemeente gevraagd om een drempel
aan te leggen om zo de snelheid te
verlagen op de Emtenbroekerdijk.
Wmo – B&W van Hardenberg
zijn van plan anders om te gaan
met het innen van bijdragen voor
Wmo-voorzieningen. Dat zijn
voorzieningen die het mensen met
een beperking mogelijk maakt langer zelfstandig te blijven wonen.
Het college wil de eigen bijdrage
beëindigen voor voorzieningen
die voor 1 juli 2009 zijn verstrekt.
Eerder was bepaald dat zowel oude
als nieuwe gevallen allemaal een
eigen bijdrage moeten betalen, maar
de ‘oude gevallen’ hebben dit met
succes bij de rechter aangevochten,
zodat er een nieuw voorstel moest
komen. De gemeenteraad neemt
hierover op 19 juni een besluit.
Bijstand - Mensen die in de bijstand zitten hoeven (voorlopig)
niet bang te zijn dat er een uitkering
wordt geschrapt als er meerdere
ontvangers in één huishouden zijn.
De gemeente Hardenberg stopt met
de voorbereidingen voor deze maatregel die door het kabinet Rutte was
bedacht. Voor nieuwelingen gold
de maatregel sinds januari 2012
wel, maar hij zou vanaf 1 juli ook
gelden voor bestaande uitkeringen.
De Tweede Kamer heeft onlangs
voorgesteld de maatregel voor bestaande gevallen terug te draaien.

redactie@sallander.nl
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HARDENBERG - Het straattheatercircus trekt de komende maanden weer
door Overijssel. In 12 Sallandse en Twentse plaatsen treden van 17 mei tot
30 september gezelschappen op uit Engeland, Frankrijk, Spanje, Duitsland
en Nederland. De enige plaats waar de artiesten twee dagen op de agenda

stonden was Hardenberg. Twaalf gezelschappen, eerlijk verdeeld over
vrijdag 18 en zaterdag 19 mei, traden om beurten op bij Blokker, nabij de
HEMA en op de Markt. De grootste smaakmakers waren misschien wel
Les Goulus uit Frankrijk, die tegelijk paard en ruiter waren.

Gemeente vergeet lokale ondernemers niet

Muziekverenigingen
leiden zelf leerlingen op

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg doet veel moeite om
scherp in te kopen. En in vergelijking met andere gemeenten maken
Hardenberger ondernemers een grotere kans op opdrachten van de
gemeente. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat
de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad samen met Bureau
Partners+Pröpper uit Vught heeft gedaan naar de inkoop en aanbesteding in de afgelopen drie jaar.

HARDENBERG - De muziekverenigingen in de gemeente Hardenberg gaan voortaan zelf het
onderwijs aan hun leden verzorgen.
Tot nu toe deed kunstencentrum
Muzerie dat, maar vanaf september
gaat de nieuwe stichting HaFaBra
muziekonderwijs Hardenberg aan
de slag voor de gemeentelijke harmonieën, fanfares en brassbands.
De verandering heeft vooral te
maken met geld. Uit onderzoek is
gebleken, dat in de nieuwe opzet
met de ruim 100.000 euro aan
gemeentelijke subsidie ongeveer
300 leerlingen muziekonderwijs
kunnen volgen, terwijl in de huidige
situatie volgens de overeenkomst
met De Muzerie een maximum
van 145 leerlingen kan worden
bediend. Het bestuur van de nieuwe
stichting bestaat voorlopig uit de
oud-onderwijsmensen Joop van de
Wijngaart en Wietze van der Harst.

De gemeente Hardenberg koopt per
jaar voor ongeveer € 85 miljoen
in. Het betreft werken zoals de
aanleg van wegen of de bouw van
het gemeentehuis, leveringen van
bijvoorbeeld een brandweerauto
of rioolbuizen en diensten zoals de
inhuur van bewakingspersoneel. De
gemeenteraad wil meer inzicht in
het inkoop- en aanbestedingsbeleid
en heeft de Rekenkamercommissie
aan het werk gezet om dit te onderzoeken. Het onderzoek is inmiddels
afgerond en aangeboden aan de
raad, die het 29 mei voor de eerste
keer bespreekt. Daarbij wordt ook

de reactie van B&W op het rapport
meegenomen. B&W kunnen zich
in de meeste conclusies vinden,
bijvoorbeeld dat het misschien
allemaal nog wel wat goedkoper
kan, maar het college wil wel speciale aandacht voor de lokale en
regionale ondernemers. “Wij zien
het belang van concurrentie, maar
zien in deze economische zware
tijden ook de noodzaak ons eigen
bedrijfsleven waar mogelijk in te
schakelen.”
Om te kijken hoe Hardenberg het
doet in vergelijking met bijvoor-

beeld buurgemeente Coevorden is
de Rekenkamercommissie samen
opgetrokken met de collega’s uit
Drenthe. Het blijkt dat Hardenberg
voor ongeveer 17% van het totaal
bij lokale ondernemers inkoopt en
dat is ruim 2% meer dan Coevorden
doet. Meer cijfers zijn pas 19 juni
bekend, omdat dan het onderzoek
in de gemeenteraad van Coevorden
wordt besproken.
De kritiek van de Rekenkamercommissie dat het inkoopbeleid van
Hardenberg hier en daar wat beter
op papier moet komen en af en toe
wat beter uitgevoerd moet worden,
kan op steun van B&W rekenen.
“Nu de ambtenaren van Hardenberg
en Ommen gaan fuseren en er een
nieuwe organisatie ontstaat is het
goed het inkoopbeleid nog eens onder de loep te nemen en waar nodig
aan te passen”, meent het college.

