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Aan: 
De gemeenteraadsleden van de gemeente Borger Odoorn 
Het college van Burgmeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn 
De bestuurscommissie onderwijs 
 
Geachte Raads- en Collegeleden, 
 
In het magazine van de Vereniging Nederlandse Gemeenten van 10 september jl. stond een 
uitgebreid verslag van de bevindingen van Leo Mudde, zoals hij die heeft opgetekend uit de 
interviews met wethouder Van der Veen en burgemeester Slagman. Zowaar een goed stuk 
promotie voor het beleid van de gemeente Borger-Odoorn. De gemeente Borger-Odoorn zet 
het mes in voorzieningen en lijkt daarvoor ook nog begrip te kweken voor de pijnlijke keuzes. 
Het interview en de verhaallijn herkennen wij.  
Ons gevoel verandert echter op het moment dat we de katern op bladzijde 17 “Groep Joep’ 
kan echt niet meer”,lezen. Als Belangenvereniging en Medezeggenschapsraad willen we onze 
teleurstelling en droefenis met u delen. Wij waren en zijn niet blij met de nota Kern en Kader. 
Ook wij kunnen feiten en gegevens optellen. Inderdaad: u was bezig om begrip te kweken 
voor pijnlijke keuzes. Niet dat we het ermee eens waren, nee, zeer zeker niet. Maar we waren, 
althans dat dachten wij, nog in de fase dat we elkaar konden overtuigen van elkaars gelijk, en 
dat er nog ruimte was om met alternatieven te komen. Alternatieven waar we beiden mee 
zouden kunnen leven. Alternatieven, die er voor zorgden dat wij onze voorzieningen konden 
behouden, maar dan wel tegen een betaalbare prijs voor de gemeente.  
Zoals u ook kunt lezen bij de inspraakreacties, hebben wij een alternatief aangedragen. Een 
goedkoper model voor de gemeente. Met middelen die de gemeente ons beschikbaar stelt 
voor klein onderhoud, plegen wij als bevolking groot onderhoud. En wij kunnen u verzekeren, 
op een wijze waarbij het gebouw sinds wij de middelen voor klein onderhoud ontvangen niet 
aan kwaliteit heeft verloren. Het is een risico een gebouw laten onderhouden door de 
bevolking, laat dat zo zijn, maar wij hebben de afspraak met uw dagelijks bestuur nimmer 
geschonden. Echter, wij hebben na 10 september het gevoel gekregen dat het 
gemeentebestuur haar vertrouwen in ons heeft opgezegd. Het had de gemeente gesierd om 
eerst in contact te treden met de bevolking van Drouwenerveen en Bronnegerveen alvorens 
“via de pers te communiceren over het wel en wee in onze dorpen”. De publicatie had 
gerectificeerd moeten worden lezen we in het Dagblad van het Noorden. Dat zo zijnde, dan 
had de gemeente op het moment dat deze rectificatie niet meer lukte, contact op kunnen 
nemen met de voorzitter van de Medezeggenschapsraad en de voorzitter of de secretaris van 
de Belangenvereniging. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. U snapt natuurlijk wel dat wij 
niet veel waardering op kunnen brengen voor uw handelwijze. Maar de teleurstelling zit veel 
dieper. Wat betekent dit inhoudelijk voor ons. Is achter de schermen inmiddels een 
compromis bereikt waardoor de school in Drouwenerveen ter dood is opgeschreven? Kunnen 
wij nog vertrouwen hebben in dit bestuur? Moeten we nog meedenken in alternatieven, of 
trekken we aan een paard dat minstens even dood is als het paard van ome Loeks. Maar 
daarvan wisten we tenminste dat het dood was.  
Als op donderdag na de publicatie de medezeggenschapscommissie een vergadering heeft 
gepland, komt de directeur van het onderwijsbureau deheer R.Zwiers, uitleg geven. Het riekt 
naar willekeur of bewuste actie, om direct na zo’n interview de Medezeggenschapsraad te 
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komen vereren met een bezoek. Zijn de Medezeggenschapsraden van de overige scholen ook 
zo uitgebreid geïnformeerd? Of is het bij die scholen niet nodig?  
Wij voelen ons in de steek gelaten en onheus bejegend. Wij willen graag met de gemeente in 
overleg, met betrekking tot alternatieven. Maar communicatie is een tweerichtingen verkeer. 
En op dit moment is daarvan geen sprake. Wellicht vergissen wij ons. We hopen het.  
Het is aan u, Gemeenteraad om het uiteindelijke eindoordeel te geven. Daarbij kunt u zich niet 
verschuilen achter een advies van de Bestuurscommissie. Het woord zegt het al, het is slechts 
een advies.  
Als andere scholen evenals onze school groot onderhoud zou kunnen plegen met de middelen 
voor klein onderhoud, dan was het financiële gat in de gemeentelijke begroting in één keer 
gedekt. Laat het helder zijn, als blijkt dat de school onder de grens van 23 leerlingen komt, 
dan zijn wij de laatste om te onderkennen dat daarmee het voortbestaan van de school is 
beëindigd.  
De vraag aan u als college is, bent u bereid om met ons te komen praten over de agenda zoals 
u die heeft voorliggen met onze school? Waarbij u open en eerlijk durft te komen vertellen 
hoe u een en ander ziet als het aan u als college ligt. En de vraag aan u als raadsleden is, bent 
u bereid, om het voorstel van het college als dat inhoudt beëindiging van de school in 
Drouwenerveen naast u neer te leggen vanuit inhoudelijk argumenten en vooral en alleen 
maar om het vertrouwen in de politiek in Drouwenerveen en Bronnegerveen te herstellen.  
 
Wij rekenen op u, maar rekent u ook met ons? 
 
In afwachting van een overleg met u als college, naast de bijeenkomst van de zogenaamde 
dorpenronde, kunt u bellen met Hilko Jager 0599-512269 of tijdens kantooruren 0599-692269 
of Henk Zwiep 0599 512315 of tijdens kantooruren 0599 320 190. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het bestuur van de Belangenvereniging Drouwenerveen en Bronnegerveen 
en oudergeleding van de Medezeggenschapsraad OBS ’t Dobbegie 
 
Namens dezen getekend door de voorzitters, 
 
 
Robin Ketelaars  
 
Hilko Jager 
 
 
 
 
 
 
 
Drouwenerveen, maandag 27 september 2004 


