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Heb je Bert Gelling nou bij de
kop of bij de kont? Zijn collegaraadsleden in Hardenberg weten het
eigenlijk niet.
Vorig jaar was zijn partij, de VVD,
de enige die tegen de begroting van
B&W stemde. Nou ja, D66 ook,
maar die partij stemt vrijwel tegen
alles dus die telt eigenlijk niet mee.
Het tegenstemmen door de VVD
leek dit jaar weer te gebeuren, want
Gelling maakte verbaal gehakt
van wat er de afgelopen jaren was
gepresteerd en wat ook ditmaal

Prijs voor Lutten
Bientien Over uit Lutten heeft de
Overijsselse Vrijwilligersprijs 2015
gewonnen. De Luttenaren hebben
tijdens een feestelijke uitreiking
in Zwolle een waarderingscheque
van duizend euro ontvangen. Bientien Over is van oorsprong een
ijsvereniging maar is uitgegroeid
tot een club die veel betekent voor
de Lutter gemeenschap. Ze houden
zich niet alleen meer bezig met de
sport, maar zetten zich actief in
voor zorg, welzijn en cultuur voor
veel verschillende doelgroepen.
Daarnaast heeft de werkgroep een
groot aandeel gehad in de interne
verbouwing van het Dorpshuis.

werd aangeboden. Hij heeft vroeger
waarschijnlijk een cursus retorica
gevolgd want de ene volzin klonk
nog mooier dan de andere, het was
een genot om naar de verpakking
te luisteren. Alleen van de inhoud
werd niemand warm. Men veerde
pas op toen hij zei dat de VVD de
begroting zou omarmen, omdat hij
verwachtte dat B&W na zoveel jaren ellende dit keer hun best zouden
doen alles ten goede te laten keren.
Aan het eind van het debat werden
dan ook mondelinge boeketten met
bloemen zijn richting gestuurd. En
dat vond Gelling weer opvallend.
De rest had blijkbaar niet begrepen
dat het cynisch bedoeld was, zei hij.
Maar de dank van de andere partijen

en het college was waarschijnlijk
ook cynisch bedoeld, veronderstelde hij. Dat had hij echter mis,
want ze dachten echt dat-ie meende
wat hij zei. Afijn, je weet dus niet of
je Gelling bij de kop of bij de kont
hebt en misschien weet hij dat zelf
ook niet.
Over de vergadering zelf valt weinig te vertellen. Bekijk nog maar
eens het verslag van verleden jaar.
Toen en nu kwam de subsidie aan de
tennisvereniging aan bod. Toen en
nu werd gedebatteerd over het opknappen van het openluchttheater in
Gramsbergen. Toen en nu werd de
bezorgdheid uitgesproken over het
gebrek aan sociale huurwoningen.

En net als verleden jaar was D66 af
en toe de weg kwijt met het indienen
van moties. Dit keer wilde de partij
dat er een platform komt om nieuw
beleid te bedenken voor economische ontwikkeling. Daar hebben we
al zoveel van, was de teneur van
de reacties. Zelfs de ‘natuurlijke
vriendjes’ van D66 in Hardenberg
– mede-oppositiepartijen VVD en
Leefbaar Hardenberg – begrepen
niets van de motie en wilden tegen
stemmen, ware het niet dat D66
hem terugtrok en beloofde nog dit
jaar met een beter uitgewerkt idee
te komen.
En last but not least kwam Leefbaar
Hardenberg met de repeterende

breuk van het betaald parkeren. In
sommige steden is twee uur parkeren net zo duur als een pantalon van
Primark en dat moet anders, vond
Petra Baarslag. “Voor je het weet
gaat men winkelen in Oldenzaal.
Parkeren moet goedkoper worden
en afschaffen is nog beter.” Wethouder Jannes Janssen wilde dat
wel doen, zei hij, als mevrouw
Baarslag dan even zou aangeven
met hoeveel procent de ozb moet
stijgen. Maar dat was natuurlijk
ook niet de bedoeling. Uiteindelijk
ging de zaak als een nachtkaars uit,
want alle partijen keurden de begroting ongewijzigd goed. Behalve
D66 natuurlijk, maar dat heb ik al
uitgelegd.

Bijzonder kostersjubileum in Mariënberg

Kinderraad
Maandag 23 november zijn voor
één dag kinderen de baas in Hardenberg. Leerlingen van vier verschillende basisscholen nemen
voor één dag plaats op de stoel van
een gemeenteraadslid en leren hoe
ze zelf een politiek besluit moeten
nemen. Deze ‘Kindergemeenteraad’
organiseert Hardenberg samen met
Madurodam en ProDemos.
De kinderen dragen projecten voor
die zij in de weken voorafgaand
aan de raadsvergadering in hun
klas hebben voorbereid. Tijdens
de vergadering nemen de kinderen
zelf een politiek besluit over de
plannen. Het plan dat de meerderheid van stemmen krijgt, wordt
door de gemeente uitgevoerd. De
Kindergemeenteraadsvergadering
onder leiding van burgemeester
Peter Snijders begint om 18.00 uur.

Opknappen huisjes
Na de investering van bijna zeven
miljoen euro in het Mexicaanse
waterpark Aqua Mexicana in 2015,
gaat Attractie- & Vakantiepark
Slagharen de komende winter
drie miljoen euro stoppen in de
vakantiehuisjes. Deze winter worden 115 Arizona huisjes volledig
gerenoveerd en 84 Wigwam tenten
vervangen door luxe Wigwams met
een eigen keuken en toiletvoorziening. Alle units worden gedecoreerd
in het Wilde Westen thema. Op
18 maart, als het park weer open
gaat, worden de nieuwe accommodaties in gebruik genomen.

HHC-NEC op tv
De bekerwedstrijd van HHC tegen
eredivisionist NEC wordt dinsdag
15 december live uitgezonden op
de betaalzender Fox Sports. Om dit
mogelijk te maken wordt de lichtinstallatie voor een bedrag van 30.000
euro structureel opgewaardeerd,
zodat de club klaar is voor een
eventuele promotie naar de nieuwe
Landelijke Divisie. Daarnaast huurt
de club extra lichtmasten waardoor
er voldoende ‘lux’ is om de wedstrijd op tv uit te kunnen zenden.
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MARIËNBERG - Ally Olsman is in het dagelijks leven hoofd van de reproafdeling van het Vechtdal College in Hardenberg, maar daarnaast is hij
ook (vrijwel) onbezoldigd koster van de Sionskerk in Mariënberg. En dat
al 40 jaar lang. Manusje-van-alles, Haarlemmerolie, de Grote Regelaar, al
die benamingen zijn op hem van toepassing. Burgemeester Peter Snijders
van de gemeente Hardenberg liet zelfs het woord ‘onmisbaar’ vallen.

Snijders was vrijdag niet met lege handen naar het kerkgebouw gekomen
waar een feestelijke bijeenkomst aan de gang was om het kostersjubileum
te vieren. Hij mocht Ally voor zijn langdurige vrijwillige inzet voor de Sionskerk en daarmee voor de samenleving van Mariënberg namens koning
Willem-Alexander de medaille opspelden die hoort bij het lidmaatschap
van de Orde van Oranje-Nassau.

Meerderheid raad keurt begroting goed
HARDENBERG - Het O-woord is dan toch gevallen tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad in Hardenberg. Jarenlang
was de afspraak dat de ozb, de onroerendezaakbelasting, alleen maar
met het inflatiepercentage verhoogd zou worden, op praten over een
hogere ozb rustte een taboe. Maar nu is toch groen licht gegeven voor
een extra verhoging in 2016 van ruim 5%. Vooral het CDA had het
er moeilijk mee.
Voorafgaand aan de beraadslagingen kwam voormalig CDA-raadslid
Hans Hoogeveen uit Dedemsvaart
zijn 9 partijgenoten en de andere
22 raadsleden waarschuwen de
ozb vooral niet te verhogen. “Blijf
met de vingers uit de portemonnee
van de burger. Voor je het weet
lopen de kiezers weg naar de verkeerde partijen. Doe niet mee aan
de verhoging van de ozb”, gaf hij
de raadsleden als advies.
De verhoging van de ozb kwam
er toch. Het CDA had ermee geworsteld maar ging uiteindelijk
schoorvoetend akkoord, vertelde
fractievoorzitter Dirk van der Valk.

Onder het akkoord dat al eerder was
gesloten over het bezuinigen van
miljoenen euro’s, het verminderen
van het aantal ambtenaren en het
verhogen van de inkomsten, stond
de handtekening van het CDA,
maar Van der Valk had gehoopt dat
de verhoging niet nodig zou zijn
omdat het gemeentelijk huisboekje
op orde lijkt te komen. Hij erkende
echter dat het herstel broos was en
dat de verhoging toch noodzakelijk
was. Coalitiepartijen ChristenUnie
en PvdA hadden dat besluit al eerder
genomen. “Bij een begroting die in
de min eindigt kun je niet praten
over lagere belastingen”, vond CUwoordvoerder Sake Stelpstra.

Door de opstelling van het CDA
liep de begrotingsdiscussie met
een sisser af. Alleen D66 stemde
uiteindelijk tegen de begroting, alle
andere partijen gaven steun aan de
plannen van B&W. Ook het VVD
en dat vonden veel partijen verrassend, omdat fractievoorzitter Bert
Gelling ogenschijnlijk geen spaan
heel hield van het financieel beleid
dat de afgelopen jaren was gevoerd.
Hij rekende de toehoorders in de
raadszaal voor dat er de afgelopen
jaren 7 miljoen euro overgehouden
zou worden, maar dat er uiteindelijk 28 miljoen euro was verloren.
“Wilt u nou niet correct begroten
of kunt u het niet”? vroeg hij het
college. “Uw financiële positie
is gewoonweg niet op orde.” De
andere fracties reageerden in het
geheel niet op het gegoochel met
cijfers door Gelling. Alleen wethouder Jannes Janssen zei dat het
een beetje een vreemd verhaal was.
“Als je 500 euro spaart voor een

wasmachine en uiteindelijk koop
je dat apparaat, dan is dat toch niet
opeens een schuld geworden? De
gemeente had reserves die ergens
voor bedoeld waren. Dat hebben
we de afgelopen jaren uitgegeven
maar daardoor hebben we geen geld
verloren”, legde hij uit.
Dat de begroting een beetje in de
min eindigt komt door eenmalige
uitgaven, die uit de reserves worden
betaald. Zo wordt onder meer geld
uitgetrokken voor een jeugdcentrum in Hardenberg en een dorpshuis in Bergentheim. De meerjarenbegroting laat echter een overschot
zien, hoewel volgens B&W niet te
hard gejuicht mag worden over de
financiële toestand. “We moeten
scherp aan de wind blijven zeilen”,
vond Janssen.
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