Woensdag 20 november 2013

Kortweg
Posthoorn - Dinsdag 26 november
vindt in Bergentheim de officiële
opening plaats van dagbesteding
De Posthoorn van de Saxenburgh
Groep. Aansluitend is er van 14.30
tot 16.00 uur een open huis. De
locatie is afgelopen zomer verhuisd
naar een nieuwe plek in het dorp.
Belangstellenden kunnen daar een
kijkje nemen.
Buurtlabel - Plaatselijk Belang
Marslanden en de Plaatselijke
Belangen in en rond Bergentheim
hebben vrijdag 15 november het
Buurtlabel Veilig Verkeer ontvangen. Hiermee laten de partijen zien
dat zij structureel werken aan een
verkeersveilige woonomgeving. Als
een label wordt uitgereikt betekent
dit dat buurtbewoners en andere organisaties de handen ineen hebben
geslagen om de buurt zo verkeersveilig mogelijk te maken. Verder
moeten ze gedurende een periode
van drie jaar minimaal eenmaal per
jaar een buurtactie te organiseren.
Studiekeuze - Om jongeren te
helpen bij hun studiekeuze houdt
het Alfa-college in Hardenberg
donderdag 21 november van 19.00
tot 21.00 uur de voorlichtingsavond
Studiekeuze mbo. Deze voorlichtingsavond is bedoeld voor leerlingen in het voorgezet onderwijs en
hun ouders. Bezoekers zijn welkom
in het LOC aan de Parkweg.

Sommige dingen zijn voor gewone
mensen maar moeilijk te bevatten. Bijvoorbeeld dat de gemeente
voortaan de Dedemsvaartse Courant gaat sponsoren in plaats van De
Toren. Een gemeente moet wettelijk
alle bekendmakingen over regels
en vergunningen publiceren en dat
kon voorheen alleen maar in een
papieren krant. Maar sinds 2009 is
de openbaarmaking via internet ook
rechtsgeldig. Een gemeente mag dat
doen, maar hoeft het niet. Nog niet.
Maar vanaf 1 januari 2014 is ze dat
wel verplicht. Sommige gemeente
publiceren alleen digitaal, kijk maar
eens op gemeenteblad.almere.nl.
Andere publiceren nog uitsluitend
in krant die ze zelf uitgeven of ze
kopen ruimte in een lokaal blad.
In Hardenberg koopt de gemeente
toch al gauw zo’n 3 pagina’s per
week, soms wel 4, 5 of 6. Nou
zullen ze niet de hoofdprijs voor
een pagina hoeven te betalen, maar

ergee
.............

een kleine 3.000 euro per week
zal dat gemiddeld toch wel zijn.
Als je dat over een jaar rekent ben
je anderhalve ton kwijt, 150.00
euro. Daar kun je minstens twee
ambtenaren van betalen. In plaats
van je eigen mensen vasthouden
of ergens anders niet op hoeven te
bezuinigen gaat de gemeente nu dus
de Dedemsvaartse Courant sponsoren. Dat kan de gemeente maar
moeilijk uitleggen aan het eigen
personeel, is twee weken geleden
duidelijk geworden. De lokale overheid moet bezuinigen en doet dat
ook op het eigen personeel. Voor
dagblad De Stentor reden om de
burgemeesters van Hardenberg en
Ommen eens te vragen hoe ver ze
zijn met het schrappen van banen.
Vreemd genoeg heeft dat artikel

nogal wat onrust veroorzaakt onder
het personeel. Het is immers al lang
bekend dat er ambtenaren moeten
vertrekken en ook hoeveel. Maar
blijkbaar komt de dag van vertrek
erg dichtbij en dan gaan emoties
een rol spelen. De ambtenarij ergert
zich aan burgemeester Snijders, die
zich het vuur uit de sloffen loopt om
tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug te
redden terwijl bij hem ‘thuis’ vele
tientallen banen verdwijnen, zo gaat
het verhaal. Het hoe en waarom gaat
dan opeens geen rol meer spelen,
want de emoties overheersen alles.
Volgens mij heeft de gemeente een
eigen personeelsblad. Misschien
dat Snijders daarin nog eens kan
uitleggen waarom zoveel energie
in Veldzicht is gestoken en niet in
de eigen ambtenaren. Of juist wel,
want dat kan natuurlijk ook.
Even terugkomend op het sponsoren van de Dedemsvaartse Courant.

Voorheen gebeurde dat met de Toren, die nu toch die gemeentelijke
pagina’s gaat publiceren, maar dan
gratis. Dat kost ze geld en levert
niks op. Als dat zomaar kan zonder
in de rode cijfers te belanden is er de
afgelopen jaren dus flink verdiend
door het blad van de Hardenberger
winkeliers. Eigenlijk hebben dan
die (meestal) kleine winkeliers de
afgelopen jaren teveel voor hun
advertenties moeten betalen, zou
je als buitenstaander denken. In een
tijd waarin veel middenstanders er
financieel niet best voorstaan zou
je eerder verwachten dat de tarieven voor de eigen leden wat naar
benden worden bijgesteld. En van
de gemeente zou je verwachten dat
er gestopt wordt met sponsoring
van uitgevers nu alles digitaal mag.
Maar ja, voor sommige dingen moet
je hogere wiskunde gestudeerd hebben om ze te kunnen begrijpen. En
dit is er blijkbaar een van.

Geld voor leuke dingen is op

AED – Mariënberg heeft een
tweede AED gekregen. Woensdag
13 november heeft het bedrijf
AED Solutions gezorgd voor het
aansluiten van de defibrillator.
Onder leiding van Erna Ramaker
zijn het afgelopen jaar meerdere
acties op touw gezet om geld in
te zamelen voor een tweede AED.
Het resultaat van al die acties is
woensdag aangebracht op de zijmuur van basisschool De Wissel.
Zwembad – Het nieuwe zwembad
op de Sportboulevard in Hardenberg wordt gebouwd door BAM
Utiliteitbouw Regio Oost. De bouw
van het nieuwe zwembad is nodig
omdat het huidige zwembad de
Marsch niet meer voldoet aan de
eisen en het veel geld kost om het
bad open te houden. De gemeente
heeft een bedrag van ruim 5 miljoen
euro beschikbaar gesteld, daarna
aangegeven wat men voor dat geld
wil hebben en vijf bouwers om een
offerte gevraagd voor de bouw, het
onderhoud en het leveren van wat
extra’s. Enkele bouwers moesten
meteen afhaken, maar BAM kan
wèl voor het bedrag bouwen en
ook nog eens wellnessfaciliteiten
toevoegen (b.v. een sauna). Begin
2014 wordt het ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad. Naar
verwachting start de bouw medio
2014 en wordt het zwembad ruim
een jaar later opgeleverd.
Kieslijst – Het CDA-bestuur in
Hardenberg heeft de kandidatenlijst
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen opgesteld. Huidig
wethouder Douwe Prinsse wordt
naar voren geschoven als lijsttrekker. Fractievoorzitter Dirk van de
Valk staat op plaats twee. Van de
huidige fractie stoppen Miny Lohuis, Henk Steenbergen, Bert van
Faassen en Henk Bosch. Opvallend
is dat het CDA 3 twintigers op (mogelijk) verkiesbare plaatsen heeft
gezet: Rick Brink op 6, Martijn
Breukelman op 7 en Piet Cees van
der Wel op 8. Maandag 2 december
mogen de leden de lijst vaststellen.

redactie@sallander.nl

Met de beëidiging van Emiel Mulder (38 jaar, Dedemsvaart, PvdA) door burgemeester Peter Snijders (r) is de gemeenteraad van Hardenberg weer op
volle sterke gekomen. Nog niet tijdens de begrotingsraad van 12 november, omdat Liberaal Hardenberg en DS’12 de hele dag afwezig waren.
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HARDENBERG – De begrotingsvergadering van de gemeente
Hardenberg, voorheen altijd het
hoogtepunt van het jaar, is vorige
week dinsdag vrij tam verlopen.
Geen wonder, want er is geen
geld meer om leuke dingen mee te
doen. Integendeel, B&W kregen
de boodschap mee om nòg defensiever te begroten en het optimistisch denken vooral achterwege te
laten. Geen geld meer voor deze
raad, die gemeten naar de tijd
op haar laatste benen loopt, en
ook niet voor de nieuwe raad die
na maart 2014 aantreedt, omdat
de paar miljoen die gereserveerd
was om te investeren is verdampt
als sneeuw voor de zon.
Toch was het vorige week niet allemaal geklaag. Het is B&W opnieuw
gelukt een sluitende begroting
te presenteren en ook op de wat
langere termijn worden nog zwarte
cijfers geschreven. Voor de raad

bleven wat ‘peanuts’ over om over
te debatteren, hoewel de betrokkenen over die betiteling wat anders
zullen denken. Die ‘peanuts’ hadden
voornamelijk te maken met sport.
Oude afspraken
De tennisvereniging Gramsbergen
heeft dringend nieuwe banen nodig,
omdat de huidige gravelvelden
eruit zien alsof ze een verlengstuk
van het zwembad zijn. Voorzitter
Maarten Willering van de club
herinnerde de raadsleden eraan
dat er nog met de oude gemeente
Gramsbergen afspraken waren
gemaakt over vervanging en dat de
overheid nu moest laten zien dat
ze te vertrouwen is. De politieke
partijen waren het aanvankelijk
oneens over de steun en dan met
name over waar het geld vandaan
moest komen. Toch besloten ze
het amendement van Lottie Verbraeken (VVD) te steunen waarin
stond dat de gemeente 95.000 euro

beschikbaar moet stellen voor de
vervanging van drie tennisbanen,
ondanks dat B&W adviseerden dat
niet te doen en te wachten tot in
februari duidelijk is hoe Hardenberg
er financieel voorstaat.
Wachten tot februari
Dat geluk hadden korfbalvereniging
UNI uit Kloosterhaar en hockeyvereniging GZG uit Hardenberg niet.
De kleedkamers en douches van
beide verenigingen stammen zo’n
beetje uit de oertijd en voldoen op
geen enkele manier meer aan wat
veilig en gezond is. Alle partijen
zagen in dat de clubs ondersteund
moeten worden, maar alleen het
CDA wilde de benodigde drieënhalve ton nu al beschikbaar stellen.
De eigen wethouder van sportzaken, Douwe Prinsse, raadde ook
dit amendement af. “Als sportwethouder juich ik het verbeteren van
sportaccommodaties toe, maar als
lid van het college weet ik dat het

geld er nu niet ligt. En het bedrag uit
allerlei potjes halen is niet verstandig, want je weet niet of je dit geld
ergens anders voor nodig hebt.”
Prinsse stelde voor te wachten
totdat in de loop van februari meer
zicht is op de financiële toestand
van de gemeente. Behalve zijn
eigen CDA steunden alle overige
partijen zijn visie, waardoor UNI en
GZG pas in februari te horen krijgen
of ze wel of niet op financiële steun
kunnen rekenen. Om preciezer te
zijn: uiterlijk op 1 februari, want
dat stond in een door de ChristenUnie ingediend amendement, dat
door een raadsmeerderheid werd
ondersteund.
GROENLINKS – De leden van
GroenLinks in Hardenberg hebben
donderdag 9 november de huidige
fractievoorzitter Kees Slingerland
opnieuw tot lijsttrekker gekozen.
Anne van den Hoek uit Hardenberg
staat op plaats twee.

