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Op de fiets
naar uitduel

‘Sommigen gooien
er met de pet naar’

Daniëlle de Graaf en Bertus Bos geven uitleg over het verstrekken van levensmiddelen aan kwetsbare inwoners. (foto: Jan Heuveling Gzn.)

Complimenten voor nieuwe
onderkomen De Genadebank
Menigeen kwam zaterdag tijdens de open dag het nis te komen maken’’, aldus een
woordvoerder.
nieuwe onderkomen van De Genadebron op De
Kronkels (Dieselweg 29) bewonderen.
Rondleidingen
Het team van De Genadebank
kijkt terug op een schitterende
dag. ,,Dankbaar voor de vrijwil-

ligers die zich hebben ingezet
en ook voor de inwoners die de
moeite namen om met ons ken-

Er waren rondleidingen waarbij
tegelijk uitleg gegeven werd over
de verstrekking van levensmiddelen, kleding en schoeisel aan

de doelgroep. In de kantine was
er de mogelijkheid gezellig wat te
drinken en te praten. Daarbij waren de nodige complimenten over
het nieuwe onderkomen te horen.
Ook kon daar middels een Virtual
Realitybril gekeken worden hoe

kerkgebouw De Bron er van binnen uit zal gaan zien.

Opening

Middels een druk op een knop
had aan het begin van de dag
wethouder Alice Kok de officiële
opening verricht.

Behandeling beroepen CDA vindt handelwijze wethouder
tegen BIZ-aanslag
uitermate teleurstellend
Donderdag 16 mei worden de
beroepen behandeld die zo’n
dertig centrumondernemers
hebben aangespannen tegen de
BIZ-aanslag. Dit vanaf 2016.
De zitting vindt plaats voor de
meervoudige kamer in Zwolle en
begint om 10.00 uur.

Zitting

De beroepen op een zitting van
de rechtbank worden door drie
rechters behandeld. De reden
hiervoor is dat in deze zaak spra-

ke is van een juridische en/of feitelijke complexiteit.

Gesloten

De behandeling van de beroepen
op de zitting duurt ongeveer 120
minuten.
De zitting vindt plaats achter gesloten deuren.
De rechtbank kan de beroepen
en het verdere verloop van de
procedures alleen met partijen
bespreken als die op de zitting
aanwezig zijn.

De gemeente heeft een keiharde tik op de vingers gekregen
van de Centrale Raad van Beroep over de behandeling van
een inwoner op grond van zijn
geaardheid, stelt het CDA.
Fractievoorzitter Arien van
de Groep: ,,De gewraakte uitspraak namens de gemeente
dat ‘het goed zou zijn’ dat deze
inwoner uit onze gemeente zou
verdwijnen, heeft het beeld van
de gemeente het afgelopen jaar
geschaad. De hardnekkige weige-

ring van het college om ondertussen de opgenomen uitspraak zelf
te beluisteren, het gesprek met de
betrokken inwoner aan te gaan of
excuses aan te bieden, heeft dit
alleen maar vergroot. De kwestie
leidde tot landelijke media-aandacht en zelfs tot vragen in de
Tweede Kamer.’’

Beraden

De partij omschrijft de handelwijze van het college in deze zaak
getuigen van bestuurlijke onkunde, laat de partij in een verklaring

weten. ,,Dat de wethouder in de
commissie aangeeft dat het college terugkijkend op zijn eigen
handelwijze niets anders zou hebben gedaan, is daarom meer dan
verbazingwekkend en uitermate
teleurstellend. We vinden dat de
gemeenteraad zich daarop zou
moeten beraden.’’
Het gevoelige onderwerp kwam
vorige week in Samenleving ter
sprake. In die commissie legde
wethouder Alice Kok in grote
lijnen dezelfde verklaring af als
vrijdag in deze krant stond.

