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Verkeerde been
Het tv-programma Nieuwsuur en
in haar kielzog RTV Oost heeft
de inwoners van Hardenberg op
het verkeerde been gezet. Gemeld
werd dat Hardenberg volgend jaar
het meest van alle Overijsselse
gemeenten moet bezuinigen, namelijk 3,8 miljoen euro, dat dit wordt
veroorzaakt door overheveling van
taken van Rijk naar gemeente maar
dat Hardenberg tegelijkertijd haar
streekfunctie in de regio wil behouden. Dit bericht heeft tot onrust
onder sommige inwoners geleid,
terwijl het niks nieuws is. Hardenberg heeft vorig jaar namelijk
besloten meer dan 10 miljoen euro
te gaan bezuinigen in de periode
2014-2017 en daar is die 3,8 miljoen van 2015 een onderdeel van.
Het meest wordt bezuinigd door 90
banen van ambtenaren te schrappen.
Overigens zegt de gemeente dat
richting Nieuwsuur niets is gezegd
over overheveling van taken of
het behoud van de streekfunctie,
maar dat de redactie dit zelf heeft
geconcludeerd.

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

De prijs van soep geeft een aardig
beeld hoe het onderwijs er financieel voorstaat.
Dat zit zo: Vanaf 2011 was voor alle
leerlingen van middelbare scholen
een maatschappelijke stage verplicht. Dus een aantal uren vrijwilligerswerk bij IVN of voetbalclub,
helpen bij activiteiten in de bejaardensoos of voedsel inpakken bij de
Voedselbank. Daar was eerst veel
weerstand tegen (“waar bemoeit
de regering zich mee”), maar nu
wil bijna niemand die stage meer
kwijt. En toch moet dat, want het
Rijk heeft na vier jaar besloten
de stekker uit het project te halen.
Met ingang van 2015 is het geen
verplichte activiteit meer.

In tegenstelling tot de landsregering
vindt een meerderheid van de lokale
regeringspartijen dat jammer. Zo
jammer zelfs, dat ze vorige week
tijden de Begrotingsraad een motie
indienden, waarin B&W werden
opgeroepen in gesprek te gaan
met de vo-scholen in de gemeente
Hardenberg. Uiteraard werd die
motie aangenomen omdat CDA en
CU samen 17 van de 31 raadszetels
bezetten. Terwijl verantwoordelijk
wethouder Jannes Janssen net nog
had verklaard dat in juni al gesprekken waren gehouden en dat de scholen negatief hadden gereageerd.
Niet omdat ze de stage niet zien
zitten, maar omdat ze er geen geld
meer voor krijgen.
Het Rijk gaf de gemeente bijna een
ton voor de maatschappelijke stage,
waarmee De Stuw werd betaald om
voor stagemakelaar te spelen. Tot

veler genoegen, overigens. Maar
die geldkraan is dichtgedraaid.
Daarnaast kregen de scholen geld
om een soort stagecoördinator te
betalen, iemand die in de scholen
de organisatie voor zijn rekening
neemt. En die geldkraan is ook
dichtgedraaid. Janssen moet nu dus
weer informeren bij scholen of ze
wel of niet willen doorgaan met de
maatschappelijke stage.

klassen moeten ze uren betalen voor
een stagecoördinator. In plaats van
een compleet boekenpakket aanschaffen voor 75 leerlingen moeten
ze iemand betalen om de stage te
regelen die het CDA c.s. zo graag
willen voortzetten. Blij, blij, blij,
twitterden CDA en GroenLinks toen
de motie was aangenomen. Maar ze
trekken aan een dood paard, want de
scholen hebben geen geld.

“En jullie zeggen niks over de kosten of over een mogelijke bijdrage
van de gemeente?”, vroeg Annie
Kelder van OpKoers aan Dirk van
der Valk van het CDA. Waarmee ze
meteen de vinger op de zere plek
legde. Scholen zouden eigenlijk
moeten doorgaan met de maatschappelijke stage, vinden CDA,
CU, GroenLinks en D66, maar dat
moeten ze blijkbaar zelf betalen. In
plaats van nieuwe iPads voor twee

Als je nou bedenkt dat de prijs
van een kommetje soep in de middagpauze voor docenten vorig
jaar vanwege de crisis met 60% is
verhoogd en velen daarom maar
een drinkbouillon van de Aldi
meenemen van huis, dan weet je
wel hoe laat het is. Pas wanneer de
soep gratis wordt kun je spreken van
het einde van de crisis. Tot die tijd
is het op een houtje bijten. Ook wat
de maatschappelijke stage betreft.

Kantoor weg
Het voormalig kantoor van provinciale waterstaat op de hoek Gramsbergerweg / Lage Gaardenstraat in
Hardenberg gaat tegen de vlakte.
Het pand is overigens al jaren in
gebruik door Accountantskantoor
Smit. Op de plaats van het houten
gebouw komt een pand in drie
bouwlagen, met op de begane grond
kantoorruimten, op de eerste verdieping 3 appartementen en op de
tweede verdieping 2 appartementen.

Belparkeren
Sinds afgelopen vrijdag is belparkeren mogelijk in Hardenberg. Op
plekken waar vooraf betaald moet
worden – dus niet in parkeergarages
en het plein bij Albert Heijn – kan
met een mobiele telefoon worden
afgerekend. Een kaartje kopen is
dan niet meer nodig. Wie dit wil
moet zich bij een provider aanmelden, die wel transactiekosten
berekent. Wie toch een papiertje in
handen wil hebben kan voortaan
ook sneller betalen. Met Dip & Go
kan met een pinpas betaald worden
zonder de pincode in te typen. Met
kleingeld betalen blijft ook mogelijk, maar de chipknip verdwijnt als
betaalmiddel.

Kerst in dialect
Voor ieder die de streektaal een
warm hart toe draagt is er zaterdag
13 december een bijzondere kerstbijeenkomst in de Stephanuskerk
aan de Voorstraat in Hardenberg.
Buiten blazen leden van de midwinterhoorngoep hun tonen, binnen
verzorgen vanaf 15.00 uur Willem
van Lingen, Gerrit Bosscher en Gerrit van Faassen een programma rond
het thema ‘De Midwinterhoorns
bloast weer’. Een programma
van eigengemaakte liedjes, kerstverhalen en harmonicamuziek.
Meezingen kan want de liedteksten
worden geprojecteerd. De collecte
bij de uitgang is voor het Diaconale
Jongerenwerk.

Studiekeuze
Het Alfa-college in Hardenberg
houdt donderdag 20 november van
19.00 tot 21.00 uur de informatieavond Studiekeuze MBO. Ook het
RTC is vertegenwoordigd. Plaats
van handeling is het LOC, ingang
Sportlaan.

redactie@sallander.nl
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November is slachtmaand, maar het oude handwerk van het slachten en daarna verwerken van een varken is nog maar zelden te zien. In Enter gebeurt
dat nog jaarlijks bij het Zompenmuseum. Vorige week woensdag vertelde slager Gerard Lammertink tusen het snijden door over deze plattelandstraditie.

VVD: “Hardenberg moet voorzichtiger met geld omgaan”
HARDENBERG - Het lijkt financieel goed te gaan met de
gemeente Hardenberg. Een sluitende begroting 2015 en nog
betere cijfers voor de jaren daarna. En er kan zelfs een beetje
geïnvesteerd worden. Maar er zit weinig vet op de botten. En
dat is nog niet tot elk raadslid doorgedrongen, bleek vorige week
tijdens de Begrotingsraad.

doet”, verdedigde hij het ontbreken
van een alternatief. “Wel roepen van
de zijlijn maar niet willen meespelen, dat heeft weinig zin”, was het
commentaar van enkele raadsleden
van de coalitiepartijen.

toegezegd volgend voorjaar met een
voorstel te komen. Dat de regeringspartijen de moties toch in stemming
brachten was dan ook vooral voor
de bühne, was na afloop de mening
van bezoekers.

Voorzichtig investeren
De woorden van de VVD brachten
CDA, CU en PvdA niet op andere
gedachten. Er is inderdaad veel
geld uitgegeven, maar daar heeft
de maatschappij ook veel voor
teruggekregen, was de algemene
mening. En het hebben van een
schuld is geen probleem zolang je
maar de rente kunt betalen. “We zijn
enthousiast en ambitieus”, vertelde
CDA-voorman Dirk van der Valk.
“We willen vooruit, maar wel
behoedzaam.” Diezelfde woorden
gebruikte CU-fractievoorzitter Wim
Boersma. “In de vorige raadsperiode is flink geïnvesteerd. Dat moet
nu een stuk minder, maar stilstaan
is er niet bij, want dan gaan we
eigenlijk achteruit. Projecten voor
de samenleving en de werkgelegenheid blijven hard nodig.”
D66 was dinsdag af en toe de weg
kwijt. Eerst werd een motie ingediend om contactfunctionarissen
lessen van leerkrachten te laten

Het was voor trouwe bezoekers van
de beraadslagingen een vreemde
raadsvergadering. Enkele moties
van de regeringspartijen CDA, CU
en PvdA werden door hun eigen
wethouders ontraden, maar toch
aangenomen. En dat terwijl die
wethouders de steun kregen van de
oppositie. Onderzoek naar subsidie
voor de twee tennisverenigingen
in Hardenberg die willen fuseren
bijvoorbeeld, of voor kunstgras in
Bruchterveld en het opknappen van
het openluchttheater in Gramsbergen. Wacht nou maar even, vertelde
wethouder Douwe Prinsse, tot we
in het voorjaar de Sportnota klaar
hebben. Daar staat dan iets in over
de tennisfusie, over het kunstgras,
maar ook over sportfaciliteiten voor
het Greijdanus en het Alfa-college.
De moties zijn dus overbodig, vond
de voltallige oppositie. Dat vonden
ze ook van de motie over het theater
in het Gramsberger bosje, omdat
wethouder René de Vent al had

De oppositie was toch al niet te
spreken over het financieel gedrag
van B&W en de regeringspartijen.
Met name de VVD liet bij monde
van fractievoorzitter Bert Gelling
weten dat er teveel geld wordt uitgegeven. De schuld van Hardenberg
is volgens Gelling de afgelopen tien
jaar gestegen van 67 miljoen naar
190 miljoen euro. En nog steeds
houden de coalitiepartijen zich
niet aan hun eigen afspraak dat ze,
eenvoudig gezegd, eerst iets moeten
verkopen voordat ze weer iets kunnen kopen, zei de VVD’er. Hoe het
dan wel moet vertelde hij er niet bij.
“Waarom zullen wij ons als kleine
oppositiepartij druk maken over
schulden als u dat als coalitie niet

overnemen terwijl dat verboden is,
later werd de gewijzigde motie om
werkzoekenden bijvoorbeeld als
conciërge in te zetten op basisscholen ingetrokken, omdat wethouder
De Vent beloofde dit idee mee te nemen in de plannen die hij heeft met
langdurig werklozen. Woensdag
stuurde de partij echter een persbericht dat D66 blij was, dat de motie
om onderwijzend personeel op
basisscholen te ontlasten met grote
meerderheid was aangenomen.
De PvdA toonde zich bezorgd over
de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
Verder zal de partij bij haar leden
van de Tweede Kamer aandringen
om het werken over de grens aantrekkelijker te maken. Nu is dat nog
niet het geval doordat geen AOW
wordt opgebouwd. Die belemmering moet verdwijnen, zei fractievoorzitter Rita Juurlink, omdat aan
de Duitse kant van de grens veel
personeel wordt gevraagd.
Toen er na vierenhalf uur vergaderen gestemd moest worden werd de
Begroting 2015 met grote meerderheid aangenomen. Alleen de VVD
en D66 stemden tegen.

