Woensdag 16 juli 2014

Kortweg
Breedband - De provincie Overijssel gaat initiatieven ondersteunen
om breedband aan te leggen in dun
bevolkte gebieden en op bedrijventerreinen. De subsidieregeling
die dit mogelijk maakt is op 4 juli
gestart. Het initiatief voor de aanleg van breedband in een bepaald
gebied ligt in eerste instantie bij de
markt. Als de markt dit niet doet,
is het aan de bewoners en ondernemers om het initiatief te nemen.
De regeling is bestemd voor bewonersinitiatieven van ten minste 2000
adressen en voor ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen.
Schaliegas – De gemeente Hardenberg heeft bij het Ministerie van
Economische Zaken gereageerd
op de plannen voor het winnen
van schaliegas. In de gemeente
Hardenberg zit maar een beperkte
hoeveelheid schaliegas in de grond,
in de buurt van Kloosterhaar. Dat
gas is met de huidige methodes
niet-winbaar. Toch hebben B&W
laten weten tegen de plannen te
zijn om schaliegas te winnen. Het is
een energiebron die niet vernieuwd
kan worden en dat past niet bij onze
visie, laat de gemeente weten.

Eindelijk, mijn zelfgekozen marteling zit erop. Ik heb een paar weken
geleden voor 15 euro een tijdelijk
abonnement op het Algemeen
Dagblad genomen: vijf weken WKnieuws voor drie euro per week.
De eerste dag werd de krant niet
bezorgd, de krantenjongen versliep
zich twee keer en de laatste zaterdag
werd er maar een halve krant in de
bus gedaan. Maar verder verliep
alles op rolletjes.
Daarmee houdt het positieve nieuws
wel zo’n beetje op. Ik had jarenlang geen AD in handen gehad en
dacht nog steeds dat het een milde
uitgave was van de Telegraaf, maar
dat bleek niet zo te zijn. Er zijn
ooit plannen uitgesproken om een
Nederlandse versie van de Duitse
Bild Zeitung uit te geven. Die plan-
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nen zijn in de prullenbak beland.
Dacht ik. Naar nu blijkt zijn ze toch
verwezenlijkt. Veel geschreeuw,
weinig wol, vette koppen – vooral
in vragende vorm – en idiote onderwerpen om maar zoveel mogelijk
kolommen te vullen. Bijvoorbeeld
twee pagina’s met tips om de ochtend na een wedstrijd niet op je werk
te hoeven verschijnen. Of anderhalve pagina met uitleg waarom we
in de finale voor Duitsland zouden
moet zijn. Koppen als Niemand kan
dit Oranje stoppen! en enkele dagen
later WK-kater? Zo komt u ervan af.
Tja, dat journalisten zich hiervoor
lenen, denk je dan.

Het meest vervelende is dat ik
niemand de schuld kan geven van
deze ergernis. Als ik het WK-abonnement cadeau had gekregen had
ik altijd nog kunnen zeggen dat het
weliswaar rommel is, maar dat je
nou eenmaal een gegeven paard niet
in de bek mag kijken. Ik had kunnen foeteren en mogen afgeven op
alles en iedereen, want zelf zou ik
natuurlijk nooooit zo’n flutkrantje
hebben gekocht. Jammer genoeg
gaat die vlieger niet op. Voorlopig
maar even geen geld uitgeven aan
wat voor krant dan ook.
Misschien moet ik mijn ergernis
maar kwijt raken door Lets te leren,
de taal die Letten spreken. Ook
in Nederland, ook als ze dronken
zijn, ook tegen politiemensen.

Dan zou je de hele dag ti jsi kurwa
kunnen roepen, dat is iets over je
moeder die van lichte zeden is. In
mei gebeurde dat in Rijssen tegen
een brigadier die toevallig de taal
sprak. Belediging, denk je, en daar
zal de rechter wel een fikse boete
tegenoverstellen. Nee, vond politierechter Arco Jordaans vorige week:
doordat de verdachte de woorden in
een vreemde taal uitsprak, was niet
duidelijk dat ze beledigend bedoeld
waren. En dus volgde vrijspraak.
Wat er in het hoofd van die politierechter is gebeurd weet ik niet,
daarvoor moet je de achtergronden
van de zaak kennen. Staat in onze
krant van zaterdag, schreef Tubantia. Moet ik dus toch betalen om het
naadje van de kous te weten. Ach,
en eigenlijk hoort dat ook zo.

Onderzoek - Landelijk zijn er
problemen met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Veel
ziekenhuizen kunnen het aanbod
aan patiënten niet verwerken doordat het aantal deelnemers (68%)
groters is dan verwacht (60%). Het
Endoscopiecentrum in het RöpckeZweers ziekenhuis in Hardenberg
heeft voldoende capaciteit voor
de extra toeloop. Het ziekenhuis
heeft hier vorig jaar al rekening
mee gehouden door het centrum te
vernieuwen en uit te breiden.
Orgelconcert – De serie donderdagavondconcerten 2014 start donderdag 17 juli met een optreden van
Anneke Hamberg, orgel en sopraan,
Petra van den Dolder, dwarsfluit en
Riekus Hamberg, orgel. Dat gebeurt
in de kerk Het Morgenlicht aan de
Gramsbergerweg in Hardenberg.
Op het programma staan onder
meer werken van Buxtehude en
Willem Vogel. Het concert begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis,
wel wordt bij de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Techniek - Het Regionaal Techniekcentrum in Hardenberg krijgt
opnieuw overheidssteun om te kunnen overleven. De provincie subsidieert 150.000 euro, de gemeente
Hardenberg 50.000 euro. B&W
geven daarnaast een garantstelling
af voor het project Centrum Vakopleiding Nieuwe Stijl. Het RTC wil
doorgroeien tot een opleidingscentrum voor een kleine 200 mensen,
zodat het financieel zelfstandig
kan zijn. Daarnaast wil men extra
instroom om te voldoen aan de toekomstige vraag naar meer mbo- en
hbo-geschoold personeel en huidige
werknemers om- en bijscholen.
Jazzconcert - Trio Oale Jaz treedt
zaterdag 26 juli op in het openluchttheater in het Gramsberger Bosje.
Oale Jaz wordt gevormd door twee
bestuursleden van Jazzclub Hardenberg, contrabassist Anton van der
Leij en gitarist/zanger Ton Karmiggelt. Pianist/zanger Henk Brink uit
Vriezenveen completeert het trio.
Voor deze gelegenheid krijgen ze
versterking van de Amersfoortse
tenorsaxofonist/fluitist Martin Verburg. Het optreden begint om 19.30
uur, de toegang is gratis.
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De titel was Oeverloos genieten aan de Vecht. En dat was het ook. Zaterdagmiddag en –avond vormen de haven, de Vecht en de uiterwaarden in
het centrum van Hardenberg het decor voor theater, muziek, zang, dans

beeldende kunst en poëzie. Met als wereldprimeur het optreden van het
Symfonisch Blaasorkest Overijssel, dat enkele nummers samen speelde
met zangeres Anja Dalhuisen. En ook mooi: alles was gratis toegankelijk.

Grote verandering hulp in huishouden
HARDENBERG - De grootste verandering voor de inwoners
van Hardenberg die zorg nodig hebben, heeft waarschijnlijk te
maken met hulp in de huishouding. Het ‘toverwoord’ daarbij
wordt ‘maatwerk’, hoewel er weinig getoverd wordt maar veel
geregeld. Eerst door het rijk maar vanaf 2015 door de gemeente.
Die dat overigens wel voor minder geld moet doen en daarom zit
te puzzelen hoe de eindjes aan elkaar geknoopt kunnen worden.

Komend jaar wordt een soort overgangsjaar, waarbij toegewerkt
wordt naar de nieuwe situatie. De
gemeente spreek van een zachte
landing, waarbij de cliënten nog
zoveel mogelijk de gebruikelijke
hulp krijgen van de vertrouwde
hulpverleners.

Veel mensen zullen straks zelf
moeten zorgen voor hulp in de
huishouding, want het schoonhouden van een huis is geen kerntaak
meer van de gemeente. Familieleden, buren en kennissen moeten
eerst ingeschakeld worden. En wie
voldoende geld heeft kan de hulp inkopen. Alleen voor degenen die het
niet kunnen betalen en geen beroep
op de omgeving kunnen doen kan
de gemeente een rol van betekenis
spelen. Om er achter te komen hoe
iedereen ervoor staat worden de
komende maanden met alle 2500
cliënten gesprekken gevoerd. “We
willen weten wat de mensen zelf
nog kunnen doen en wat niet. Overigens is het niet zo dat alle hulp voor
iedereen verdwijnt. De gemeente
moet wel de regie houden als er

Er zit trouwens nog een laag tussen
‘alle hulp zelf regelen’ en ‘alle hulp
krijgen’. De gemeente wil namelijk
dat er meer algemene voorzieningen
komen. Daarbij kan gedacht worden
aan een boodschappendienst, of een
was- en strijkservice. “Maar dat
laten we aan ‘de markt’ over”, aldus
De Vent, “dat gaat de gemeente niet
regelen. We willen wel geld stoppen
in een soort innovatiefonds, om
initiatieven vanuit de samenleving
tijdelijk te ondersteunen.”

een ‘probleemhuishouden’ is”, zegt
verantwoordelijk wethouder René
de Vent.
Wijkverpleegster
Om te ontdekken of er een ‘probleemhuishouden’ is komen er
gebiedsteams die allemaal een stuk
van de gemeente onder hun hoede
nemen. Zij moeten dicht bij de
bewoners staan, weten wat er leeft
en wat er nodig is zodat niet weer
alle hulpverleners achter elkaar
aanrijden naar hetzelfde adres.
Goed nieuws voor veel hulpvragers
is dat de wijkverpleegkundige weer
in beeld komt en een belangrijke
rol krijgt in zo’n gebiedsteam. Het
landelijk wegbezuinigen van deze
functionaris blijkt achteraf geen
goed idee, vindt de gemeente.

Tegenprestatie
Nieuw in de plannen is het vragen
van een tegenprestatie. Wie hulp
krijgt van de gemeenschap moet
ook iets terug doen voor de gemeenschap, is het uitgangspunt. Dat kan
zijn het helpen in een buurthuis of

vrijwilligerswerk doen voor een
vereniging. Welke tegenprestatie
dat kan zijn en hoe lang die moet
duren wordt van geval tot geval bekeken, afgestemd op de belangstelling en mogelijkheden van de cliënt,
net zoals nu al kan voor mensen die
een bijstandsuitkering krijgen. Dat
er daarbij een discussie kan ontstaan
over toestanden als in de jaren ‘30
met zijn verplichte werkverschaffing neemt de gemeente voor lief.
“Dat kan, zo’n discussie, maar er
wordt geen werkprestatie gevraagd
en tegenwoordig wordt er iets anders gedacht over het vragen van
een tegenprestatie dan de afgelopen
decennia.”
Hoewel het onderdeel Hulp in de
huishouding eruit springt omvatten
de plannen van B&W wel meer.
Er worden ook voorstellen gedaan
voor onder meer mantelzorgers,
jeugdzorg, chronisch zieken en
gehandicapten. De plannen worden
2 september voor het eerst in de
gemeenteraad besproken, waarna
twee weken later een besluit wordt
genomen.

