Verslag vergadering Plaatselijk Belang 15 januari 2014
1.
Opening
Voorzitter Anton ten Brinke opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze 1e
vergadering van het nieuwe jaar. Een speciaal welkom vooral alle afgevaardigden van de
verenigingen die aanwezig zijn, wethouder Jannes Janssen en Ingrid Franke.
W. Olthof en G. de Groot zijn met kennis afwezig.
Als PB willen we een aanspreekpunt zijn voor o.a. de verenigingen in het dorp. Daarom
hebben we besloten om de verenigingen, stichtingen en diverse instanties uit het dorp
uit te nodigen om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Wethouder Janssen geeft aan dat ze met alle kernen uit de gemeente contacten hebben,
maar dat de verenigingen ook hun eigen contactpersonen in de gemeente hebben, we
moeten uit kijken dat we die niet in de weg zitten.
Dit is ook absoluut niet de bedoeling van deze bijeenkomst. Het is ook fijn om als
verenigingen onderling eens met elkaar om tafel te zitten.
Door de crisis moet er bezuinigd worden. Dhr. Janssen geeft aan dat ze als gemeente niet
van plan zijn om snel prijzen van ozb etc. te verhogen, maar dat er bezuinigd moet
worden is een feit. Hij geeft aan dat we het met elkaar moeten doen.
De jeugdzorg, de AWBZ, de huishoudelijk hulp etc. komen straks ook bij de gemeente te
liggen, maar er worden wel minder middelen beschikbaar gesteld. Als er niet bezuinigd
wordt, kost dit op jaarbasis 24 miljoen.
Vraag: De samenwerking met Ommen, is dit alleen een politieke kwestie?
Janssen: Verschillende gemeentes om ons heen zijn al groot, dus sterk. Hardenberg wil
ook graag groter en sterker worden. Ommen wilde eerst niet, maar andere opties zijn er
ook niet echt voor Hardenberg. Gelukkig ziet Ommen inmiddels in dat ze ook niet langer
zo door konden gaan. Dus zijn ze toch maar samen gegaan. Nu alleen in een ambtelijke
fusie, dat betekend dat de ambtenaren bij elkaar zijn gezet zodat er overal maar 1
afdeling voor is. Hierdoor wordt bijv. de salaris administratie, en de postversturing ook
gebundeld, dit scheelt alweer op financieel gebied.
Janssen ziet als stip aan de horizon wel een bestuurlijke fusie, want dan valt er nog veel
meer te bezuinigen. Het is lastig dat je afdelingen nu verspreid zitten, je kunt niet voor
alle afdelingen meer in Hardenberg terecht. Gelukkig is er zowel in Hardenberg als in
Ommen en ook in Dedemsvaart nog wel de publieksdienst.
Zijn er dan nu ook mensen over? Ja, er moeten zo’n 60 mensen uit binnen de gemeente,
maar dit zal grootendeels via natuurlijk verloop gaan.
Vraag: Wat kunnen wij als dorp nu concreet doen aan de bezuinigingen?
Janssen: Dat is op dit moment nog niet helemaal te overzien. M.b.t. tot jeugdzorg e.d.
kunnen we met elkaar zeker wel wat doen. Vaak worden echte problemen te laat
geconstateerd waardoor een kind/jongere al uit huis geplaatst moet worden, dit is
enorm kostbaar. Als we met elkaar eerder constateren en aan de bel trekken kan het op
een veel goedkopere manier aangepakt worden. Dus ook op scholen, sportverenigingen,
consultatiebureau e.d. We moeten naar elkaar omzien, en dat is de kracht van kleine
kernen zoals Bergentheim.

Vraag: De zaalhuur van de sporthal is erg hoog in verhouding tot de sportvelden, zijn
hier subsidies/potjes voor om kleine verenigingen zoals de volleybal en de gym
tegemoet te komen?
Janssen: Er zijn geen subsidies voor zaalhuur, wel voor mensen die het minder breed
hebben en geen sport of sportkleding kunnen betalen. De prijzen gaan ook buiten de
gemeente om, de sporthalcommissie bepaald deze zelf. Wel is er met de bezuinigingen
rekening gehouden en is er bij de buitensporten meer bezuinigd dan bij de zaalsporten.
De kleine verenigingen zullen het vooral moeten hebben van sponsoring om de
inkomsten te verhogen. Vergeet niet: veel kleintjes zijn net zo waardevol als 1 grote.
Vraag: Elke jaar halen een heel aantal vrijwilligers uit het dorp hun certificaat als
verkeersregelaar, dit is een jaarlijks terug kerend iets. Hier werd altijd een cursus voor
gegeven door de politie, ivm bezuiniging hebben ze nu een digitale cursus. Zowel St.
Feestweek als de IJsvereniging geeft aan dat het hier niet beter van wordt, omdat je heel
makkelijk kunt frauderen door gewoon een ander jouw test te laten maken en omdat het
voor veel vrijwilligers een te grote drempel is om achter de pc deze test te maken zonder
een bijeenkomst.
Janssen: Dit gaat vanuit de politie, gemeente kan er niets aan doen. Janssen adviseert om
te inventarisen, desnoods met omliggende PB’s en dan samen naar de politie te gaan en
proberen alsnog een avond te krijgen waarop het één en ander wordt uitgelegd. Mocht
dit niet lukken kun je altijd nog proberen of De Stuw hierin iets kan betekenen. Lukt dit
ook niet, kom dan terug bij Janssen. Hij gaat sowieso ook zelf contact opnemen met de
politie.
Het is erg belangrijk voor de veiligheid dat er goed gekwalificeerde mensen op straat
staan, en daar wil dhr. Janssen zich ook hard voor maken.
Vraag Jan. V: vroeger actief bij de brandweer: de veiligheidsregio’s zoals dit nu is, loopt
dat goed, of wordt dit weer terug gedraaid?
Janssen: wij waren geen voorstander van centralisatie. Maar we willen wel graag
éénheid in de verschillende korpsen en dat heb je op deze manier wel. Via de
burgermeester is er wel rechtstreeks contact met de brandweer, dus ze zullen er
bovenop blijven zitten zodat de brandweer dichtbij blijft, ook in de kleinere kernen.
Vraag: Er stond van de week in de krant: burgemeester is tegen vuurwerk, hij zou het
mooi vinden om iets centraals te doen. Hoe zit dat?
Janssen: Hij heeft gewoon een balletje opgegooid om eens te kijken wat er gebeurd, geen
conctrete plannen.
Anton vraagt aan de genodigden of ze het nuttig vonden om in deze samenstelling bij
elkaar te zitten. Alle aanwezigen zijn positief en zouden het prettig vinden om dit vaker
te doen, niet omdat de eigen contacten bij de gemeente niet goed zijn, maar wel om
elkaar ook eens te spreken.
Dhr. H. Benjamins (ondernemersvereniging) vraagt hoe de aanwezigen tegen de
ondernemersverengiging aankijken.
Wij als PB vinden het jammer dat er in het verleden weinig of geen gehoor werd gegeven
aan de uitnodigingen voor de PB-vergadering die 1 tot 2 keer per jaar werden gehouden
met de ondernemers. Ook in andere zaken geen gehoor.
Vraag/oopmerking van dhr. Benjamins in het algemeen: Wat doet de
ondernemersvereniging eigenlijk voor Bergentheim? O.a. de sinterklaasintocht, de
spelweek en de kerstversiering. Ze willen de vereniging nieuw leven inblazen met een

ander bestuur, en ook met een bijeenkomst die binnenkort georganiseerd wordt
waarvoor alle ondernemers uitgenodigd worden. Wordt vervolgd.
Tot zover de vergadering met de genodigden. We gaan hierna verder met ons eigen
bestuur.
2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt langsgelopen, de meeste punten schuiven we door naar de
volgende vergadering.

3.

Notulen vorige vergadering + actielijst
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken
- Uitnodiging open huis Kulthurhus in Beerzeveld - vka
- Nieuwsbrief oud en nieuw – op de site geplaatst.
- Strategisch plan ‘de Stuw’ 2013-2017 - vka
- Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst gem. Hberg, dit jaar geen afvaardiging.
- Nota sociaal domein Hardenberg – gemaild
- Enquete OVKK - vka
- Uitnodiging D66 nieuwjaarsbijeenkomst 15-01 - vka
- Verslag gespreksrondes sociaal domein – gemaild
- Nieuwsbrief glasvezel jan.2014 – op de site geplaatst.
- Uitnodiging Energy Pitch - gemaild.

Regina vraagt of ingekomen stukken die specifiek voor een portefeuille zijn ook
alleen naar die persoon doorgemaild kunnen worden ipv algemeen.
5.

Onderwerp ledenvergadering
Het onderwerp voor de naar de pauze is het Sociaal Domein. Ingrid Franke heeft
een stukje gemaild die op de uitnodiging geplaatst kan worden. Nicolien zal voor
de volgende vergadering de uitnodiging maken zodat we deze dan kunnen
bespreken en daarna kunnen versturen.

6.

Verkeersveiligheidacties
- Er moet een datum gepland worden voor actie duim, daarna moeten alle
betrokkenen geïnformeerd worden.

7.

Omroep NOOS
- Werkgroep opstellen > volgende keer.

8.

Bestuursverkiezing
Jan Veneman heeft al een opvolger gevraagd.
Nicolien gaat nog enkele personen benaderen.

9.

W.v.t.t.k.
- Anton maakt de statuten klaar voor volgende vergadering.
- De banken voor in het Bremouwersbos zijn besteld. Geld krijgen we terug van
Veilig Verkeer Nederland.
- Vergader rooster akkoord? Ja.

- Mail Martijn Alfring, de ondernemers aan het Bastingplein hebben gezamelijk
bloembakken aangeschaft, ze vragen of PB hier financieel nog wat in kan/wil
betekenen. Aangezien we de laatste tijd al aardig wat uitgaven hebben gedaan is
het voorstel dat PB deze bakken evt. wel financieel wil onderhouden.
- Regina vraagt wat we de vorige vergadering hebben besloten t.a.v. de subsidie
voor de buurtkamer die eventueel via de rekening van PB moeten lopen. We
hebben dit min of meer v.k.a. dus we zien wel of dit gaat gebeuren, zo ja, dan is
het prima dat dit via de rekening van PB loopt.
10.

Sluiting
De volgende vergadering is op woensdag 12 februari 2014 om 20.00 uur bij
Veenlust. Voor die tijd is er voor iedereen de mogelijkheid om met vragen,
wensen en verbeterpunten bij het bestuur te komen.

