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

Soms is het handig dat je met het
halve dorp naar het gemeentehuis
gaat voor een vergadering van de
gemeenteraad. Of met je hele club.
Vorig jaar was de korfbalvereniging
van Kloosterhaar present om meer
eigen kleedkamers te regelen in
plaats van samen te delen met de
voetballers. Een paar jeugdleden
een zielig verhaal laten houden
helpt enorm, is gebleken. De raad
was zó onder de indruk dat die
kleedkamers er kwamen. Vorige
week was Lutten aan de beurt. Er

komt een nieuwe school en tegelijkertijd een nieuwe gymzaal. De
gemeente betaalt een deel en de
school zelf ook een (groot) deel. Alleen valt de nieuwbouw een beetje
duurder uit. Nou ja, een beetje...
een paar ton. En of de gemeente
dat maar even wil betalen, want
het dorp doet al veel, vrijwilligers
zijn flink bezig en voor de gezondheid van volgende generaties is dit
belangrijk. Vier insprekers, ruim
75 dorpelingen op de overvolle
publieke tribune plus een daverend
applaus voor hun woordvoerders.
Die opvallend goed voorbereid naar
de vergadering waren gekomen. Tot
hun schande zelfs beter dan enkele

van onze volksvertegenwoordigers,
die hun dossier niet kenden, de stukken niet goed hadden gelezen of niet
begrepen wat er door de insprekers
werd gezegd.

Raad wil onderzoek
fusie met Ommen

Lutten vecht voor nieuwe school en gymzaal

Veel raadsleden waren zó onder de
indruk van wat zij meemaakten,
dat ze tegen alle regels in de Lutter
insprekers meer tijd wilden geven
dan was toegestaan. En dat ze tegen
alle regels in B&W wilden laten
reageren op de insprekers. Prompt
kregen ze niet meer te horen dan
dat het college zich wilde houden
aan het raadsbesluit van verleden
jaar, maar zich openstelde voor
initiatieven van de raad. Een reactie

die iedereen op zijn klompen had
kunnen aanvoelen, maar die voor de
raadsleden voldoende was.
Soms is het ook voldoende in je
eentje te komen, als je maar een
goed inhoudelijk verhaal hebt.
Voorzitter Riekele Bron van het
dorpshuis in Kloosterhaar kwam
opnieuw langs om aan te geven dat
dorpshuizen, zwembaden, clubhuizen en dergelijke niet kunnen leven
met de nieuwe OZB-regels die de
gemeente verplicht moet hanteren.
Al die maatschappelijke instellingen met veel vrijwilligers werken
zich uit de naad om financieel het
hoofd boven water te houden en

dan kan geen hogere OZB worden
betaald, vertelde Bron. De raad was
zó onder de indruk van zijn betoog,
dat prompt het voorstel kwam om
de 70.000 euro die de gemeente extra krijgt terug te geven in de vorm
van subsidies. Hoe de nieuwe regels
er precies uit gaan zien is nog niet
bekend, maar dat ze gunstiger zijn
voor dorpshuizen en dergelijke staat
buiten kijf.
Eén ding is duidelijk: of je nou met
honderd man komt of alleen, er
wordt in de raad naar je geluisterd.
Maar of het resultaat altijd zo gunstig is als voor de korfballers en de
dorpshuisbestuurders is de vraag.

HARDENBERG – De bespreking
van een Bestuurlijk Manifest,
waarin staat dat de colleges
van Ommen en Hardenberg
nauwer gaan samenwerken, is
vorige week dinsdag door de coalitiepartijen CDA, CU en PvdA
aangegrepen om een fusie van
beide gemeenten op de agenda
te krijgen.
Tijdens de coalitieonderhandelingen in 2014 is afgesproken dat er
een onderzoek zou komen naar de
wenselijkheid, de haalbaarheid en
betaalbaarheid van een fusie van
Ommen en Hardenberg. Volgens
burgemeester Peter Snijders is de
timing niet zo goed. “Je kunt er
wel over spreken, maar heeft niet
veel zin. De raad van Ommen heeft
daar geen enkele behoefte aan, onze
buurgemeente vindt het een brug te
ver.” Voorlopig blijft het bij meer
samenwerken op bestuurlijk niveau,
tenzij de raad zelf met een voorstel
komt om onderzoek te doen naar
een mogelijke fusie.

Rommelmarkt
voor SVH
HARDENBERG - Het is onderhand
een traditie, de rommelmarkt van de
Professor Waterinkschool in Hardenberg. Deze altijd druk bezochte
markt wordt zaterdag 28 mei voor
de 23e keer gehouden. Dit jaar is
er op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
ook de actie Samenloop voor Hoop
Hardenberg 2016. Dit evenement
om geld op te halen voor het Koningin Wilhelmina Fonds vindt plaats
in en nabij het Kruserbrinkpark dat
naast de school ligt. De school wil
graag meewerken aan deze actie en
heeft daarom besloten de opbrengst
van de rommelmarkt dit jaar eerlijk
te delen, zodat de helft van de nettoopbrengst , met een minimum van
2500 euro, wordt gedoneerd aan
de SVH.
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Er waren zoveel supporters van basisschool De Fontein meegekomen, dat de publieke tribunes overbezet waren.
LUTTEN - De nieuwbouw van een basisschool met daaraan gekoppeld
een gymzaal in Lutten wordt te duur. Vorig jaar is de gemeenteraad
akkoord gegaan met het voorstel van B&W om de verouderde basisschool De Fontein en de krakkemikkige, 48 jaar oude gymzaal af te
breken. Door de twee gebouwen tegelijkertijd te vervangen zou een
kostenbesparing kunnen optreden. De gemeente wilde 1,7 miljoen
betalen voor de sloop en nieuwbouw, het schoolbestuur zou uit eigen
middelen 150.000 euro betalen en daarna de gymzaal exploiteren.
Nadat deze afspraken waren gemaakt heeft het schoolbestuur aangegeven
dat ze eigenlijk een grotere school wil hebben. Dat kost 3 ton meer maar
die wilde het schoolbestuur voor haar rekening nemen. Uiteindelijk viel
de aanbesteding nogal tegen. De gemeente heeft nog laten onderzoeken
of er niet te luxe zou worden gebouwd (“gouden kranen en tegels”), maar
dat was niet het geval. De extra kosten worden volgens de Luttenaren
veroorzaakt door de gymzaal. Geen gymzaal bouwen is een optie, maar
Lutten wil die niet missen.

Toch geen extra OZB voor dorpshuizen
HARDENBERG - De extra OZB
die buurthuizen, dorpshuizen,
zwembaden en clubhuizen moeten betalen krijgen ze via subsidies weer terug. Het CDA heeft
vorige week tijdens de raadsvergadering een idee gelanceerd om
het geld dat extra betaald moet
worden – ongeveer 70.000 euro
- weer terug te geven via subsidies zodat per saldo niets extra’s
betaald moet worden.
Elke gemeente is verplicht een
nieuw systeem te gebruiken om de

waarde te bepalen van zogenoemde
incourante objecten zoals zwembaden, dorpshuizen, sporthallen,
tribunes, tennisbanen, clubhuizen
en kantines. Voor alle objecten
betekent dit een verhoging van de
OZB. B&W hebben voorgesteld
de eigenaars van deze objecten
langzaam te laten wennen aan de
hogere OZB, maar volgens voorzitter Riekele Bron van het dorpshuis
in Kloosterhaar zet dit geen zoden
aan de dijk. Hij was vorige week
dinsdag opnieuw naar de gemeenteraad getogen om aan te geven dat

de meeste besturen alleen dankzij
veel vrijwilligerswerk het hoofd nét
boven water kunnen houden. Meer
OZB betalen zit er niet in. Voor
CDA-raadslid Henk Dogger was
dit aanleiding om voor te stellen
de hogere OZB-opbrengst meteen
weer terug te sluizen via subsidies.
Alle andere partijen steunden hem
hierin, waarna B&W het ‘gewenningsvoorstel’ introkken. Er komt
nu een nieuw voorstel om de oude
OZB-aanslag te bevriezen en alleen
de jaarlijkse trendmatige verhoging
door te berekenen. Voor nieuwe
objecten die nog nooit OZB hebben
betaald wordt maatwerk geleverd,
zo is afgesproken.

Door maar liefst vier insprekers werd vorige week dinsdag duidelijk
gemaakt dat Lutten zelf al veel doet en veel betaalt, dat de gymzaal een
noodzakelijke voorziening is in het dorp, dat gymlessen nodig zijn om
gezonde generaties Luttenaren voort te brengen en dat telkens rijden naar
de gymzaal in Slagharen de gemeente veel geld kost en bovendien niet
duurzaam is. Uiteindelijk is er een financieel gat van 300.000 euro. Als de
gemeente nou betaalt wat volgens de norm van de Vereniging van Nederlandse gemeenten zou moeten en als ze de grond waar de oude gymzaal
staat verkoopt voor woningbouw, dat wordt het gat misschien overbrugbaar,
was het voorstel van het schoolbestuur en Plaatselijk Belang.
Raad aan zet
Een deel van de raad wilde dinsdagavond meteen een reactie van B&W,
maar duidelijk werd dat het college zich aan het raadsbesluit van 2015
wil houden en als de raad wat anders wil dat ze dan maar moet aangeven
hoe en wat: niet B&W zijn aan zet maar de gemeenteraad zelf. Wat nu het
vervolg gaat worden werd dinsdag nog niet meteen duidelijk.

Hardenberg niet rijk door WMO
HARDENBERG - Zoveel geld als
bijvoorbeeld Kampen vorig jaar
heeft overgehouden aan de WMO
(2 miljoen), Overbetuwe (ook 2
miljoen) of Deurne (2,3 miljoen)
heeft Hardenberg niet, maar de
jaarrekening 2015 ziet er wat dit
onderdeel betreft niet ongunstig uit.
De WMO (wet maatschappelijke
ondersteuning) is één van de regelingen die de gemeenten verplicht
van het rijk hebben overgenomen.
De jeugdzorg is een van de andere
en daar moest geld bij.

“In Hardenberg gaat het hoogstens
om een paar ton. Normaal gesproken moet al het geld dat we overhouden in de algemene pot, zo is
met de raad afgesproken, maar over
het WMO-geld willen we nog wel
even discussiëren. Je kunt dit geld
ook oormerken zodat het nergens
anders voor gebruikt mag worden.
Gezien de onrustige toestand op het
gebied van zorg is dat misschien
wel het beste, zodat mogelijke
tegenvallers opgevangen kunnen
worden”, vertelde wethouder René
de Vent desgevraagd.

