Den Ham, 23 april 2019
Aan de voorzitter van het college en de raad van de gemeente Twenterand
Geachte mevrouw van der Kolk,
Tot nu toe worden in Twenterand alleen rond verkiezingen, buiten de reguliere raadsvergaderingen
om, debatten georganiseerd. Op 13 november2018 heeft de gemeenteraad echter een motie
aangenomen om meer politiek debat mogelijk te maken en hier tevens geld voor beschikbaar te
stellen, waarbij ook het publiek, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties betrokken
moeten worden. Overde invulling en uitvoering van deze motie willen wij u graag via deze brief een
voorstel doen.
Wij hebben namelijk zeker ideeen overde opzet van deze debatten, waarbij de onderwerpen
overigens in onderling overleg kunnen worden vastgesteld. Ook het format kan wat ons betreft in
gezamenlijkheid worden vastgesteld en daarin zijn we beslist flexibel en dit kan, mede afhankelijk van
de onderwerpen, ook per debat worden aangepast. Wei zijn en blijven wij journalistiek onafhankelijk,
maar gaan ervan uit dat u inmiddels weet wat voor viees u in de kuip heeft en het u duidelijk is dat we
er niet op uit zijn mensen of organisaties te beschadigen.
Wij hebben wat betreft de locatie afspraken kunnen maken met De Zandstuve in Den Ham die de
grote zaal ter beschikking stelt voor maximaal vier debatten perjaar. Ook hebben wij, door ons
samenwerkingsverband met de lokale omroep, de mogelijkheid de debatten live uit te zenden zowel
via de lokale televisie, maar ook via onze Facebookpagina. Via het YouTubekanaal van de Delta
Media Groep kunnen deze debatten ookterug gekeken worden en wij zullen er in onze
tweewekelijkse tabloid en de nieuwssite journalistiek aandacht aan besteden. Gezien de locatie is er
tevens ruim voldoende gelegenheid om belangstellenden uitte nodigen bij deze debatten aanwezig te
zijn.
Dat wij voorstellen om de debatten op een locatie te houden is voornamelijk gelegen in het feit dat
Delta TV dan maar een keer de bekabeling voor geluid en camera’s hoeft aan te leggen en dit niet
iedere keer opnieuw meet gaan op- en afbouwen. Daar gaat namelijk heel veel tijd in zitten. Het
gebruikvan deze locatie, inclusiefde hapjes en de drankjes, ook voor het publiek, worden
aangeboden door De Zandstuve, waardoordeze kosten niet geheel of gedeeltelijk meegenomen
hoeven te worden in de te maken kosten voor deze debatten, ook dat heeft hier een rol gespeeld.
Wij hebben dus zeker ideeen over deze debatten op locatie en denken bijvoorbeeld aan een eerste
debat rond de behandeling van de kadernota. De keuze voor de data, het format, de onderwerpen en
de deelnemers aan een te organiseren debat willen wij graag in nauw overleg met het presidium en of
het college bepalen. Wat ons betreft is bijvoorbeeld een onderwerp als verduurzaming woningbouw,
zoals in het presidium al is besproken, zeker een optie.
Wij sturen dit voorstel ook door richting de gemeenteraad, tenslotte is het de raad die de motie van 13
november2018 heeft aangenomen met een verzoek richting het college. Graag maken we met het
college en/of het presidium een afspraak om hier eens verder overte praten en we wachten uw
berichten hierover met belangstelling af.
Met vriendelijke groeten.
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