Verslag n. a. v. een gesprek met de wethouder van de gemeente Coevorden dinsdag 15 dec. ’15.
Aanleiding
Via Marcel Rensink werden mensen uitgenodigd voor een gesprek met de heer J. Brink. Wie men
verwachtte was onduidelijke en ook na aandringen werd niet duidelijk waarover het gesprek zou
gaan. Aangegeven werd wel dat mw. C. Heegbeen bij het gesprek aanwezig zou zijn.
Dinsdagmiddag zijn 3 personen vanuit Oosterhesselen aanwezig geweest bij dit gesprek. Bij aanvang
hebben die direct gemeld dat dit een vreemde gang van zaken was.
Gespreksinhoud
Er waren drie personen (mw. T. Zwart, mw. I. Berends en dhr. W. Kuipers), maar deze wisten niet
vanuit welke hoedanigheid men daar zat. Als lid van de klankbordgroep (maar waar was dan de
rest?) als omwonenden (maar dan waren niet alle partijen vertegenwoordigd) of als lid van Stichting
Sociaal Oosterhesselen ( maar dan was de uitnodiging niet via de geëigende weg verlopen).
Voorbereiding was niet mogelijk aangezien de onderwerpen niet bekend waren.
Het bleek de bedoeling te zijn dat Stichting Sociaal Oosterhesselen uitgenodigd zou worden.
Afgesproken is dat in het vervolg de daarvoor bedoelde kanalen gebruikt zullen worden; namelijk een
uitnodiging via dhr. H. Bos (secretaris).
M. i. kan het niet zo zijn dat het onbekend was dat dhr. Bos secretaris van de stichting is. In het
gesprek werd namelijk verwezen naar een aanvraag die de stichting heeft gedaan betreffende
subsidie uit het stimuleringsfonds. In deze aanvraag stonden deze gegevens vermeld.
Er waren twee onderwerpen die de wethouden wilde bespreken:
1. WOB verzoek.
2. Aanvraag financiële ondersteuning.
Eigenlijk waren het twee mededelingen.
1. Aan het WOB verzoek wordt geen gehoor gegeven. Brief daarover volgt binnen enkele
dagen. In die brief staat ook vermeld de reden; namelijk gemeentelijke wetgeving die alleen
door de raad kan worden opgeheven.
2. De wethouder houdt zich aan zijn belofte om financieel te ondersteunen, maar daar zijn wel
voorwaarden aan gekoppeld. In ieder geval gaat het niet om een substantiële bijdrage, maar
alleen ‘het laatste beetje’. Er werd een bedrag genoemd van 1500 – 2000 euro. Voorwaarde
zal in ieder geval zijn dat er draagvlak vanuit de gemeenschap is. De voorwaarden zullen door
de gemeente nog nader op schrift gesteld worden. Ze worden toegezonden.
Naast deze mededelingen werd nog vermeld dat men verwacht de bestuursovereenkomst volgende
week (vlak voor kerst) te ondertekenen. De deelnemers vanuit Oosterhesselen hebben nogmaals hun
zorg uitgesproken over de gang van zaken.
Afgesproken is dat bij een vervolg gesprek de uitnodiging via de daarvoor geëigende weg zal gaan en
dat de onderwerpen betreffende een gesprek vooraf gemeld worden. Dan is het namelijk af te
wegen of een mededeling voldoende is, of dat er een afvaardiging wordt gestuurd. Zeker als er
werkafspraken moeten worden afgezegd om deel te nemen aan een gesprek waar alleen maar
mededelingen worden gedaan, is het wenselijk een goede afweging te maken!
Trijntje Zwart

