De teerling is geworpen. Eindelijk heeft het college de
bestuursovereenkomst gesloten met het COA over het mogelijke AZC in
Oosterhesselen. De overeenkomst waaruit zou moeten blijken dat de
zorgen en vragen van de inwoners van Oosterhesselen door het college
serieus zijn genomen.
8 pagina's overeenkomst
4 pagina's toelichting
1 side letter.
En wat blijkt: Burgemeester Bouwmeester had net zo goed z'n
handtekening kunnen zetten op een bierviltje met op de rand de tekst:
COA ga je gang, het zal mij een rotzorg zijn wat er met Oosterhesselen
gebeurt.

Daarmee is deze bestuursovereenkomst het voorlopige dieptepunt van
een jaar waarin Oosterhesselen van het kastje naar de muur is gestuurd
met halve waarheden, ingetrokken beloftes en regelrechte leugens.

De overeenkomst had het resultaat moeten zijn van constructief overleg
tussen de klankbordgroep en de gemeente. De uitkomst van dat overleg
had vervolgens als basis moeten dienen voor de onderhandelingen
tussen de gemeente en het COA.
De praktijk bleek anders. Na het openen van de vergaderingen met de
klankbordgroep wist wethouder Brink niet hoe snel hij zich uit de voeten
moest maken. Waardoor de klankbordgroep moest onderhandelen met
een medewerker van het COA en een door het COA betaalde externe
manager. Met als resultaat dat alle eisen op het gebied van leefbaarheid
en veiligheid werden afgewezen.

De volksvertegenwoordiging -- onze burgervader -- had in dit proces de
inwoners van Oosterhesselen moeten vertegenwoordigen en
beschermen. In plaats daarvan gedragen burgemeester Bouwmeester

en wethouder Brink zich al meer dan een jaar als dikbetaalde lobbyisten
voor het COA. En die opstelling is aan deze bestuursovereenkomst af te
zien.

Wij hebben de overeenkomst laten bekijken door een jurist van een
andere gemeente. En het resultaat is nog erger dan gevreesd.

Alle eisen en wensen van de klankbordgroep op het gebied van
samenstelling en instroom, en de door u als raad aangenomen moties
hierover, zijn door het college alsnog naar de prullenmand verwezen.
In de klankbordgroep is meerdere malen gewezen op het belang van
opname van specifiek meetbare afspraken. Alleen dan zijn die afspraken
afdwingbaar. Sociaal Oosterhesselen heeft het college zelfs nog per
brief gewezen op de juridische risico’s die kleven aan het verplaatsen
van bepalingen naar bijlages.

Maar wat doet dit college: ze gaan akkoord met een overeenkomst
waarin de belangrijkste bepalingen over samenstelling en geleidelijke
instroom volledig zijn weggemoffeld.
En niet eens in een bijlage, maar in een side letter die op geen enkele
manier is gekoppeld aan de overeenkomst. De juridische status hiervan
is nog minder dan een bijlage. Het zijn hooguit intenties.
Door bovendien overal slechts te spreken over ‘streven’ worden de
moties 15-05, 15-06 en 15-07, die u als raad op 3 maart 2015 als
bindende voorwaarde heeft verbonden aan het sluiten van deze
overeenkomst, nu alsnog door het college genegeerd.
U als raad heeft in motie 15-07 het college opgedragen om te zorgen
voor een overeenkomst met, ‘bindende en concrete afspraken.’ In plaats
daarvan komt het college met een door het COA opgelegd dictaat
waarin alle eisen en wensen op het gebied van leefbaarheid en
veiligheid vanuit het dorp en vanuit de raad zijn weggelaten of
gemarginaliseerd.

Als klap op de vuurpijl heeft het COA wél bedongen dat zij deze
overeenkomst op kan zeggen; de gemeente heeft voor zichzelf deze
bepaling niet op laten nemen.
Met als resultaat dat het COA alle vrijheid heeft om het ‘streven’, waar
de overeenkomst vol mee staat, volledig naar eigen inzicht in te vullen.
Burgemeester bouwmeester heeft getekend bij het kruisje en daarmee
de gemeente volledig buitenspel gezet.
Als het COA op de eerste dag het AZC volplempt met 400 alleenstaande
mannen met een crimineel verleden en verklaart dat 'het streven' naar
geleidelijke instroom en een evenwichtige samenstelling niet is gelukt
kan de gemeente daar helemaal niets aan doen.
Zoals gezegd: deze overeenkomst staat gelijk aan een getekend
bierviltje met de tekst: COA ga je gang, het zal mij een rotzorg zijn wat er
met Oosterhesselen gebeurt.

Het is een beschamende vertoning.

