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In veel advertenties waarin hoger
personeel wordt gevraagd voor
een ambtelijke functie staat, dat
kandidaten over politiek benul
moeten beschikken, om het maar
even simpel te zeggen. Je moet dus
drommels goed in de gaten kunnen
houden wat politiek gevoelig is
en wat niet. Het is de vraag of de
projectleider Ruimtelijk Domein

Mogelijk tweede azc

Raad steunt
voorstel azc-700

van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg over die kwaliteit beschikt.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 15 september vertelde
VVD-raadslid Bert Gelling dat
men blijkbaar al begonnen was met
de voorbereidingen voor de bouw
van het azc Heemserpoort, want
de landmeters waren al aan het
werk. Welnee, vertelde wethouder
Douwe Prinsse, men is bezig met
verkeerstellingen. Prompt stuurde
buurtbewoner Willem Boeke - alias

twitteraar Heemserpoort - foto’s
rond van piketpaaltjes en een landmetersvoertuig. Zeker niet bedoeld
om het verkeer te tellen.
De volgende dag werden daarover
tijdens het wekelijks persuurtje
vragen gesteld aan B&W. Prinsse
had blijkbaar niet de waarheid verteld. En wat nu? Een paar uur later
kwam een memo boven tafel van de
projectleider Ruimtelijk Domein,
gericht aan de raad, waarin stond
dat Prinsse niet op de hoogte was

van de metingen. Zodra de raad
groen licht heeft gegeven voor de
komst van een azc zal het COA een
omgevingsvergunning aanvragen.
Daarvoor heb je gegevens nodig
over zaken als verkeer, milieu en
bodemgesteldheid. Omdat haast
is geboden is de gemeente alvast
begonnen met metingen. Niks mis
mee, maar dat hadden ze Prinsse
niet verteld.
Nou is het van tweeën een: òf het
verhaal is achteraf bedacht om de

onzorgvuldige woorden van Prinsse
te camoufleren, òf de ambtenaren
hebben de fout gemaakt hun wethouder niet volledig te informeren.
Normaal gesproken peanuts misschien, maar niet bij zo’n gevoelig
onderwerp waar emoties een grote
rol spelen. Die gevoeligheid hadden
de ambtenaren beter moeten inschatten. Liegen is een doodzonde,
maar je wethouder in de problemen
brengen evenzo. Misschien een extra cursus gemeentepolitiek voor de
projectleider?

I-punt nog even in leven

HARDENBERG - Er zit nog een
verschil van 100 asielzoekers tussen vraag en aanbod. Het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers heeft
begin dit jaar de gemeente Hardenberg gevraagd een plek beschikbaar
te stellen voor de opvang van 1000
vluchtelingen. Na onderzoek naar
mogelijke plaatsen heeft het college gekozen voor industrieterrein
Heemserpoort in Heemserveen, tegen de stadsgrens van Hardenberg.
Een door B&W ingestelde klankbordgroep heeft vervolgens een
advieslijst opgesteld van meer dan
30 punten die B&W bijna allemaal
hebben overgenomen. Alleen het
voor de buurt belangrijkste advies
niet, om maximaal 500 vluchtelingen op te vangen. Na overleg met
het COA van wat nog wenselijk en
betaalbaar is hebben B&W aan de
raad voorgesteld 700 op te vangen.
Vorige week dinsdag is dit voorstel
door de gemeenteraad besproken.
Voorafgaand aan de discussie werd
door een achttal personen ingesproken. In tegenstelling tot vorige
keren nu ook door voorstanders van
de 700, zelfs door mensen die vinden dat nog wel meer opgevangen
kunnen worden. Verder kwamen
vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk Hardenberg en het
Diaconaal Platform aan het woord
die meldden dat mensen klaar staan
om hulp te bieden. Een lid van de
klankbordgroep herhaalde nog eens
dat er niet meer dan 500 opvangplekken moesten komen met een
uitloop naar 600. De ChristenUnie
had het liefst de opvang van 1000 op
de Heemserpoort en daarnaast nog
een tweede azc op een andere plek
in de gemeente. Dat laatste voorstel
werd meteen omarmd door andere
partijen, waaronder de PvdA. B&W
gaan nu met de boodschap naar het
COA dat Hardenberg in beeld is
voor een tweede azc, in bijvoorbeeld Dedemsvaart of Sibculo.
Dat er een azc in Heemserpoort
komt is vrijwel zeker. Het ziet ernaar uit dat dinsdag 29 september
het voorstel om 700 vluchtelingen
op te vangen wordt aangenomen
met de stemmen van CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks voor
en die van de VVD, OpKoers, D66
en Liberaal Hardenberg tegen.
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Het leven van het I-punt op de Gedemte Haven wordt met minimaal een jaar verlengd.
HARDENBERG - De kans is groot dat het leven van het Informatiepunt op het parkeerdek van de Gedempte Haven in Hardenberg (het
I-punt) nog een poosje wordt gerekt. Een initiatiefvoorstel van CDA,
ChristenUnie, PvdA en OpKoers om extra subsidie te verstrekken
zal het waarschijnlijk wel halen als het voorstel tijdens de volgende
raadsvergadering in stemming wordt gebracht. Het college van B&W
is niet blij met het voorstel, zo bleek vorige week dinsdag tijdens de
oriënterende raadsvergadering.
Twee jaar geleden is het I-punt
in het leven geroepen omdat het
VVV-kantoor de deuren sloot. Een
fysieke plek voor het project ‘Regio
Hardenberg, de kracht van gewoon
doen.’ Omdat het 2-jarig project
niet helemaal aan de verwachtingen
voldeed hebben zowel de gemeente
als de stichting Recreatie en Toerisme besloten het project niet te
verlengen. In mei heeft het bestuur
van het I-punt de huur van het

gebouwtje op de Gedempte Haven
opgezegd en stopzetting van het
I-punt aangekondigd, omdat men
zonder subsidie niet kan bestaan.
Wel werd gevraagd nog een paar
maanden extra subsidie te geven,
zodat de zomerperiode overbrugd
kon worden. Dat hebben alle betrokken partijen gedaan.
Opeens kwam er in augustus toch
nog een brandbrief van het bestuur

van het I-punt, gericht aan de raad,
waarin een oproep werd gedaan toeristen niet in de kou te laten staan en
de financiële hulp van de gemeente
voort te zetten. Die brief heeft enkele partijen aan het denken gezet
waarna ze met een initiatiefvoorstel
kwamen. Zij vinden dat een fysiek
informatiepunt een meerwaarde is
voor de kern Hardenberg en dat nog
wel een jaar subsidie van 10.000
euro kan worden betaald. B&W
moeten dat bedrag maar opnemen
in de begroting van 2016, is hun
mening.
B&W vinden dat alles niet. Er is
geen ruimte in de begroting – er
moet juist bezuinigd worden – en
een I-punt kan best intrekken bij bijvoorbeeld een winkel, museum of
natuurcentrum De Koppel. Die heb-

Reddingsplan voor grensovergang

Alfa-college in de markt voor Kastanjehof

BALDERHAAR - De grensovergang Balderhaar, in de buurt van
Kloosterhaar, blijft voorlopig open.
De Duitse gemeenten Uelsen en
Wielen waren van plan de overgang per 1 juli voor gemotoriseerd
verkeer te sluiten, omdat met name
de bermen het verkeer niet aan
kunnen Druk van gebruikers van de
grensovergang, van raadsleden en
media-aandacht hebben ervoor gezorgd dat de sluiting is uitgesteld tot
1 oktober. Raadslid Hans Botter van

HARDENBERG – Basisschool De
Kastanjehof in Hardenberg-centrum
komt per 1 november in handen van
de gemeente. Het is de bedoeling
dat het gebouw wordt verkocht,
“maar voordat het zover is zijn we
een jaar verder”, zei verantwoordelijk wethouder Douwe Prinsse. Ondertussen zijn huurders welkom om
het pand niet te laten verpauperen.

OpKoers wilde vorige week tijdens
de raadsvergadering van B&W horen, wat er nu verder gaat gebeuren.
Volgens wethouder Janssen blijft de
overgang tot nader order open. Er
wordt overlegd met bovenlokale
Duitse overheden en er wordt onderzocht of subsidie verkregen kan
worden voor het onderhoud van de
wegen als er een toeristische route
van wordt gemaakt. “Maar wat er
ook gebeurt, wij gaan geen Duitse
wegen betalen” verzekerde Janssen.

Eén van de geïnteresseerden is
mbo-school het Alfa-college. “Als

die school gaat huren hebben ze een
jaar tijd om hun plannen voor onder
meer een Ondernemers Academie
uit te testen”, vertelde Prinsse.
“Dat kan per 1 november, maar we
hebben de afspraak met schoolorganisatie Chrono dat het gebouw ook
eerder overgedragen kan worden
als dat nodig is.” Volgens hem ligt
er nu een verhuurvoorstel van de
gemeente Hardenberg bij het Alfacollege, waar de schooldirectie nog
op terug wil komen.

ben dat trouwens ook aangeboden,
maar het bestuur van het I-punt wil
dat niet. Het college kreeg hierbij
steun van de VVD. Fractievoorzitter Bert Gelling vroeg diverse keren
aan CDA-woordvoerder Martijn
Breukelman waarom een fysiek
punt nodig is en men niet ergens
anders bij kan intrekken, maar elke
keer kwam Breukelman niet verder
dan dat zij dat nou eenmaal vinden.
“Een nogal magere redenering”,
vond Gelling. Verder sloeg hij de
andere partijen met enkele raadsafspraken om de oren waarop geen
weerwoord kwam. Bijvoorbeeld dat
een partij die een gat in de begroting schiet zelf voor reparatie moet
zorgen. Breukelman vond 10.000
euro zo weinig dat B&W dat maar
moesten doen. Ook de afspraak dat
in deze periode van bezuinigingen
alleen extra geld voor iets wordt
uitgetrokken als het onvermijdelijk
en onuitstelbaar is, werd door Gelling genoemd. Maar ook hier werd
verder niet op gereageerd.
Het agendapunt zal volgende keer
waarschijnlijk een hamerstuk worden, ondanks het verzet van VVD
en B&W. Gelling had even de
neuzen geteld van het aantal voorstanders en geconcludeerd dat er
voor hem geen eer was te behalen.
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