Van: nico schutter
Verzonden: zondag 6 december 2020 14:17
Aan: Berghuis, Kor <kor.berghuis@raadhethogeland.nl>; Jong, Bernd de
<bernd.dejong@raadhethogeland.nl>; Cleerdin, Mädi <madi.cleerdin@raadhethogeland.nl>;
stefan.vankeijzerswaard@raadhethogeland.nl <stefan.vankeijzerswaard@raadhethogeland.nl>;
paul.steenman@raadhethogeland.nl <paul.steenman@raadhethogeland.nl>;
joop.bergman@raadhethogeland.nl <joop.bergman@raadhethogeland.nl>;
gerke.kersaan@raadhethogeland.nl <gerke.kersaan@raadhethogeland.nl>;
linda.visser@raadhethogeland.nl <linda.visser@raadhethogeland.nl>
CC: martin broekmans 2 <martinbroekmans@ziggo.nl>; Timmer Jan-Jurjen
<Voorzitter@svbedum.nl>; secretaris@svbedum.nl <secretaris@svbedum.nl>; marcel kuipers
<marcelkuipers123@hotmail.com>
Onderwerp: Vervolg op mail van 21 november

Geachte raadsleden van de gemeente Het Hogeland,
In aansluiting op de naar u gezonden mail d.d. 21 november j.l. vraag ik i.v.m. de
ontwikkelingen nadien, uw aandacht voor het volgende:
Even (nog weer) kort op een rijtje gezet:
Vanuit de gemeente / het college gaat er in de communicatie naar de verenigingen tot, laten
we zeggen de raadsvergadering van 28 oktober j.l., alles mis wat er mis kan gaan. In feite is
het een diepe belediging van de desbetreffende vrijwilligers die zich inzetten voor de
verenigingen / organisaties die deel uitmaken van de totale gemeenschap.
In de raadsvergadering van 28 oktober j.l. spreken alle raadsfracties hun welgemeend
ongenoegen uit over het handelen vanuit het college naar die verenigingen / organisaties.
Het college, bij monde van wethouder Dijkhuis, gaat diep door het stof en belooft met
onmiddellijke ingang beterschap.
Door het CDA wordt, een mede door VVD, CU, PvdA en Groen Links ondertekend,
amendement ingediend. De inhoud van het amendement was daarvoor door ons
doorgerekend. Hier konden we mee leven, omdat de gemiddelde opbrengst per ton oud
OPK nagenoeg overeenkwam met de opbrengst per ton OPK op basis van de garantieprijs in
voorgaande jaren.
Echter het college dacht er bij monde van de wethouder Dijkhuis toch nog anders over en
wilde uitgezocht hebben / wegen hoe de € 36,- variant voor het persauto papier uit zou
pakken. Hij vroeg daarvoor de tijd en ruimte en zou er in een memo op terug komen, maar
benoemde wel dat het college bereid was het amendement over te nemen.
Op vrijdag 5 november j.l. hebben o.g. en Martin Broekmans een telefoongesprek van
ongeveer een uur met de nieuwe Wethouder De Vries (opvolger van dhr. Blok) waarin het
belang van de uitvoering van het totale amendement uitvoerig wordt uitgelegd en het
dringende verzoek wordt gedaan het totale amendement ook daadwerkelijk uit te voeren.
Ook de verantwoordelijk ambtenaar, dhr. Ongering zou bij dit gesprek aanwezig. Echter hij
was op een andere locatie aanwezig en nam dus geen deel aan het gesprek. Aan het eind

van het gesprek zegt dhr. De Vries toe dat dhr. Ongering contact met ons op zal nemen over
de uitkomst.
Diezelfde vrijdag 5 november heb ik nog kort met dhr. Ongering gebeld. Nog gewezen op
het belang van de volledige uitvoering van het amendement en hem voor de totale inhoud
van het gesprek doorverwezen naar dhr. De Vries.
Dhr. Ongering neemt helemaal geen contact met ons op.
Wel twee mails naar dhr. Ongering verstuurd en i.v.m. het uitblijven van een reactie er direct
achteraan gebeld. Er expliciet naar gevraagd komt tijdens die telefoongesprekken naar voren
dat dhr. Ongering geen contact heeft gehad met de wethouder De Vries, omdat die nieuw is
en er nog geen overlegmoment was gepland, er niets is gemeten of is uitgezocht omdat de
benodigde cijfers niet voorhanden waren en de cijfers op basis van de € 36,- variant voor
persautopapier al kort na de raadsvergadering van 28 oktober naar de desbetreffende
afdeling waren verzonden voor verwerking in de belastingverordening 2021.
Op 20 november contact opgenomen met de telefoniste van de gemeente Het Hogeland en
gevraagd om doorverbonden te worden met dhr. De Vries. (aangegeven dat het dringend
was omdat eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen) Dhr. De Vries was op dat
moment niet bereikbaar. Door de telefoniste is een terugbelverzoek opgemaakt. Tot op
heden ben ik niet teruggebeld.
Op 20 november een mail met bijlagen verstuurd naar alle woordvoerders in de raad inzake
de garantieprijs oud papier.
Op 23 november j.l. ontving ik een betrouwbare reactie met daarin de vermelding van de
toezegging van dhr. Dijkhuis, dat het volledige amendement zal worden uitgevoerd. Hier
waren we uiteraard erg blij mee. Nu konden we vooruitkijken en plannen.
Pagina 6 van de afvalbijlage van de gemeente Het Hogeland in de Noorderkrant van
woensdag 2 december roept vragen op. Even informeren.
De vervolgmail van 3 december j.l. is dan ook een behoorlijke domper. Kennelijk is er een
behoorlijke druk uitgeoefend om de inhoud van de mail van 23 november te herroepen. Wie
moest er toch nog even weer roet in het eten gooien?
De uitgangspunten van het college zijn toch duidelijk. OPK moet gescheiden aangeleverd
worden. Het is niet de bedoeling dat het bij het restafval terecht komt. Duurzaamheid staat
hoog in het vaandel. De verenigingen / organisaties verzorgen de inzameling. Er moet uiterst
efficiënt worden gewerkt. Volle containers en volle persauto's. Ze willen absoluut niet, dat
het OPK niet meer opgehaald wordt.
Als SV Bedum / St. Walfridusschool vragen we een redelijke vergoeding. En waarom moet
die lager zijn dan in voorgaande jaren, toen er ook al op basis van de garantieprijs, die rond
2002 is vastgesteld, werd uitbetaald.

Al met al vraag je je hardop af: "Wat gebeurt hier allemaal. Wat is dit voor een vertoning"?

Een college dat ernstig door de raad op haar falen wordt aangesproken, diep door het stof
gaat, onmiddellijke beterschap belooft, maar vervolgens op dezelfde verwerpelijk wijze
verder gaat. Met de mond belijdt men veel waardering voor de vrijwilligers, maar in de
praktijk komt er niets van terecht. Is hier sprake van een cultuur, waarin het gezond verstand
ver te zoeken is, er een ernstig gebrek is aan empathisch vermogen, men niet op een
fatsoenlijke wijze met de inwoners, of vertegenwoordigers van groepen inwoners
(verenigingen) kan communiceren en last heeft van een ernstige vorm van tunnelvisie.
En daar vervolgens zichzelf, de vrijwilligers en ook de raad mee bezighoudt. Hoe ingewikkeld
wil je het maken.
Ik verwacht dat de Raad nu weer doet wat ze moet doen (Het controleren van het bestuur)
en zich niet met een kluit (mooie woorden, niet waargemaakte toezeggingen) in het riet laat
sturen.
Is de Raad bereid ons ongenoegen te verwoorden en de totale inhoud van het
eerdergenoemde amendement alsnog in stemming te brengen ?
We gaan het a.s. woensdag zien.
Met vriendelijke groet,
Namens SV Bedum / St. Walfridusschool
Nico Schutter

