Beetsterzwaag, 29 september 2019

Aan fractievoorzitters en overige leden van de raad,

Geachte dames en heren,
Vorige week maandag hebben wij in uw raad mogen inspreken over de
ontwikkelingsagenda’s van de gemeente Opsterland. Wij hebben daarbij ons project: het
bouwen van woningen voor meergeneraties/ouderen als voorbeeld genomen.
Onze ervaringen met het meedenken en invullen van ontwikkelingsagenda’s, met name
op het terrein van het sociaal domein, hebben wij met u mogen delen.
Ook hebben wij u onze zorgen kenbaar gemaakt over de communicatie met de burger.
Niet reageren op verzoeken, geen berichten van ontvangst, geen antwoorden, niet
nakomen van toezeggingen en steeds doorgestuurd worden naar andere ambtenaren.
Het is niet dat wij ons niet serieus genomen voelden, maar ook de 200 belangstellenden
die aanwezig waren op de informatieavond.
We waren blij dat u als raad onze opmerkingen serieus nam.
Verheugd waren wij ook dat wethouder Postma, toen wij de vergadering verlieten, ons
achterna liep en beloofde dat er direct een afspraak zou worden gemaakt. Die afspraak is
er aansluitend gekomen.
We hebben afgelopen dinsdag kennis gemaakt en een gesprek gehad met de nieuwe
projectleider. Het was een gesprek waarin wij onze plannen nogmaals hebben toegelicht
en onze behoefte aan duidelijkheid van de kant van het gemeentebestuur kenbaar
hebben gemaakt.
Om gebruik te maken van de stimuleringsregeling is het noodzakelijk dat we een
rechtspersoon oprichten (waar wij inmiddels aan tegemoetgekomen zijn)en de
gemeente een uitspraak doet over het beschikbaar stellen van grond. (Een verzoek
hiertoe dat al in 2018 aan het gemeentebestuur is gedaan, maar waar tot nu toe nooit
antwoord op is gekomen.)
De projectleider deed een procesvoorstel. De volgende dag zou over ons initiatief
overleg gevoerd worden met wethouder Postma.
Wij hebben nogmaals benadrukt dat van modern besturen niet mag worden verwacht
dat de burgers alle voorbereidingskosten voor hun rekening nemen. Het door u
besproken collegeakkoord spreekt over ondersteuning van projecten. Dinsdag bij het
verlaten van het gemeentehuis werd ons medegedeeld dat wij donderdag, uiterlijk
vrijdag na het overleg met wethouder bericht zouden ontvangen.
Tot onze teleurstelling hebben wij geen bericht mogen ontvangen vanuit de gemeente,
zelfs geen bericht dat het een en ander meer tijd kost. We hebben derhalve zelf opnieuw
contact gezocht.
Ons werd medegedeeld dat nader overleg plaats gaat vinden met zowel wethouder
Postma alsook wethouder Jonkman alvorens wij meer duidelijkheid kunnen
verwachten.

Waarom deze brief?
We willen graag meedenken en mede inhoud geven aan uw credo van "Modern
Besturen" mede omdat het onderwerp passende woningen voor
meergeneaties/ouderen een onderwerp is waarmee de gemeente de komende jaren
wordt geconfronteerd.
Overigens merken wij op dat, zoals ook in de vergadering door enkele van u is gesteld
dat "Modern Besturen" leuk is, maar dat er voorwaarden aan de organisatie en
bestuurders gesteld zal moeten worden.
Wij hopen op een duidelijk en snel antwoord van de gemeente, daar wij de
belangstellenden toegezegd hebben in oktober/november een volgende
informatieavond te zullen beleggen. Daarom vragen wij u het college te verzoeken om
voor 15 november duidelijkheid te verschaffen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zullen
wij genoodzaakt zijn om ons project te beëindigen en de belangstellenden daarover te
informeren.
Met vriendelijke groet
namens de Stichting "Koningshof",
F. Franssen-Eikema, voorzitter

