TamTam 053 van 23 - 26 september
Gemeenten pakken schoolverlaten aan

De Twentse gemeenten en scholen gaan samen werken aan het verder terugdringen van voortijdig
schoolverlaten. Vrijdag werd hiervoor de nieuwe 'Twentse Belofte' ondertekend door het ROC van Twente en
wethouder Eelco Eerenberg van Enschede. Gemeenten en alle voortgezet onderwijs en MBO-scholen gaan
leerlingen nog beter begeleiden. Van school naar school, van school naar werk en zelfs op het werk. Dit moet
voorkomen dat jongeren uitvallen. Het gaat hierbij om de leeftijdsgroep 12 tot 23 jaar. Twente presteert al erg
goed op dit vlak, zo werd het schoolverlaten de afgelopen jaren al teruggebracht.

Bronnen en duiding
RTVOost, Tubantia, AD en de Roskam
Het bericht wordt vooral geretweet. ‘Echte’ reacties zijn enerzijds sceptisch (‘Bedrijven willen tegenwoordig alleen
maar universitair geschoolden voor MBO-niveau’) tot enthousiast/kritisch: ‘Goede zaak, maar dit zou gewoon
standaard geregeld moeten zijn’.

Wethouder Hatenboer (Enschede) beste bestuurder van
Nederland in contact met burger

Wethouder Jeroen Hatenboer van de gemeente Enschede is donderdagochtend in de Koninklijke Schouwburg in
Den Haag uitgeroepen tot beste bestuurder van Nederland als het gaat om communicatie met burgers.
De prijs is uitgereikt tijdens het landelijke congres van Prettig Contact met de Overheid (PCMO) van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hatenboer heeft de prijs gekregen vanwege
zijn inzet om deze informele manier van werken binnen de gemeente, maar ook om dit landelijk onder de
aandacht te brengen.

Bronnen en duiding
RTVOost, Tubantia en AD
Het bericht roept veel reacties op: mensen tonen zich blij en trots (‘verdiend’), maar hebben ook vraagtekens bij
de uitverkiezing: ‘een prijs voor een bestuurder, gegeven door bestuurders’. Overigens wordt kritiek aan het adres
van Hatenboer (‘Hij is goed in zenden, maar luisteren doet ie niet’) beantwoord door mensen die juist op het
gebrek aan goed communiceren door de criticasters wijzen.

CDA roept om onorthodoxe drugsaanpak in Enschede

De extra maatregelen tegen drugsoverlast in de binnenstad zijn niet afdoende, vindt het CDA. De fractie wil dat
de gemeente meer gaat doen om de veiligheid in het centrum te vergroten. Als het aan het CDA ligt, komt er een
‘integraal plan met onorthodoxe maatregelen’, zo schrijft de partij in een brief aan het college. Het CDA doelt met
onorthodoxe maatregelen op acties die meer effect sorteren dan de huidige.

Bronnen en duiding
Tubantia, AD en TV Enschede fm
Op het bericht wordt verschillend gereageerd. Zo geven diverse mensen aan dat er meer nodig is om de overlast
aan te pakken: ‘wetswijzigingen’. Anderen zeggen dat de overlast dankzij genomen maatregelen al een stuk
minder is.

En verder...


... zijn posters 'AZC nee' snel weg'



... begint donderdag de rechtszaak tegen de 5 personen die ervan verdacht worden in februari een
molotovcocktail tegen de moskee te hebben gegooid.



... won het Solar Team Twente zondagmiddag de European Solar Challenge in het Belgische Zolder.



... noemt Onno van Veldhuizen Enschede 'de meest Duitse stad in het land'.



... daarnaast onving hij de “Welcome Guide to Twente”.



... is Van der Valk Enschede genomineerd voor Best Design Award.



... is Gerharda Tamminga de nieuwe secretaris-algemeen directeur van Regio Twente.



... en krijgen Twentse bedrijven Europese subsidie voor functie als proeftuin.

