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18-03-18 
Beste Netty Aarnink en Ben Morshuis, 
 
 
Met jullie brief vragen jullie ons standpunt over het klooster “Maria ad Fontes” in Ootmarsum, en dat 
geven we natuurlijk graag. 
 
Wij zijn altijd sterk voorstander geweest van een invulling van het klooster met sociaal maatschappelijke 
voorzieningen. En daar zijn we nog steeds voor.  
In ons verkiezingsprogramma hebben we dat ook (onder 3.4. Zeker zijn van leefbare kernen) opnieuw 
als actiepunt opgenomen. 
 
De timing van de “verkoop-mededeling” 
 
Tijdens het MKB-debat kwam plotseling de mededeling van Benno Brand dat het klooster binnen een 
paar weken verkocht zal worden. Dat dit nu daadwerkelijk plaats gaat vinden is voor ons een 
verrassing, onder meer vanwege de timing.  
 
Bij het vormen van de nieuwe coalitie begin 2016 van CDA, VVD en ABD is door de coalitiepartijen 
afgesproken dat het klooster zo snel mogelijk verkocht moet worden. Met het vaststellen van het nieuwe 
college-akkoord (het addendum) is formeel gesproken opdracht aan de verantwoordelijk wethouder 
gegeven om het klooster te verkopen. Dus als wethouder Brand zegt dat hij opdracht heeft gekregen 
van de raad dan is dat formeel juist, maar het gaat wel voorbij aan het feit dat hij die opdracht aan 
zichzelf gegeven heeft. Daar kwamen de oppositiepartijen - inclusief de PvdA – niet aan te pas. 
 
Het huidige college weet dat er vanuit de oppositie en een groot deel van de Ootmarsumse bevolking 
andere wensen zijn voor de invulling van het klooster. Met het nu verkopen van het klooster wordt het 
onmogelijk gemaakt voor een nieuw college om alsnog tot een betere oplossing te komen.  
 
Welke mogelijkheden zijn er nog? 
 
De PvdA is door het college niet over de voortgang van de verkoop van het klooster geïnformeerd. Wij 
weten niet tegen welke prijs en onder welke voorwaarden er straks een overeenkomst wordt 
aangegaan. Wij hebben ook niet de mogelijkheid om nu nog een vergadering te beleggen om 
opheldering te krijgen en eventueel zaken te veranderen. 
 
Wat nog wèl kan is maatschappelijke druk opbouwen om er voor te zorgen dat er geen onomkeerbare 
beslissingen worden genomen. Jullie hebben die weg nu gekozen, en dat lijkt ons prima!  
Als we daar de komende dagen/weken bij kunnen helpen dan doen we dat graag. Want wat is er nu 
mooier dan dat je vanuit een nieuw college toch nog een goede oplossing voor het klooster voor elkaar 
kunt boksen.  
 
Tijdelijk stopzetten van de voorgenomen verkoop moet mogelijk zijn. Welke financiële of juridische 
consequenties dat heeft kunnen wij niet beoordelen, maar als de gemeente haar werk goed heeft 
gedaan zouden die consequenties er niet mogen zijn. 
Vervolgens moet gekeken worden of de voorwaarden zo kunnen worden aangepast dat er sociaal-
maatschappelijke voorzieningen gehuisvest kunnen worden, zoals het stadsarchief, het stadsmuseum 
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en de ontmoetingsruimte die jullie wensen. Of als de voorwaarden dat niet toelaten, dat de verkoop 
helemaal afgeblazen wordt. 
 
 
Wat ziet de PvdA het liefst gebeuren? 
 
Als het lukt om het verkoopproces te stoppen, dan ziet de PvdA het liefst dat alsnog samen met alle 
relevante partijen van onderaf wordt gekomen tot een integraal plan voor het klooster. Daar horen op 
z’n minst Heemkunde Ootmarsum en de Ben Morshuis stichting toe, en wat ons betreft ook de Stichting 
Bibliotheek Dinkelland. Het klooster zou volgens ons bovendien appartementen voor ouderen en/of 
jongeren moeten kunnen bevatten.  
Dat hoeft geen jaren te duren; als je zo’n proces goed organiseert dan kan dat in een paar maanden. 
 
Maar het moet de gemeente en dus de politiek wat waard zijn om een dergelijke ontwikkeling tot stand 
te brengen. Het kost geen miljoenen extra, maar brengt wel maatschappelijke winst. Door inzet van 
vrijwilligers en gericht subsidies verwerven maar vooral met de bereidheid van de gemeente  om mee te 
werken, is een goede inrichting van het klooster zeker mogelijk. 
 
Tenslotte 
 
Het is waarschijnlijk toevallig, maar afgelopen vrijdag heeft de zittende gemeenteraad informeel 
afscheid genomen met juist een tripje naar het door jullie genoemde Diepenheim. Een uitstekend 
voorbeeld van hoe het ook kan. Ook een project overigens waar de initiatiefnemers het nodige met de 
raad te stellen hebben gehad.  
 
Samenvattend is de PvdA: 

- voor een sociaal-maatschappelijke-culturele invulling van een deel van het klooster, en de 
realisatie van appartementen voor ouderen en/of jongeren, 

- en bereid om vanuit de gemeente geld en menskracht ter beschikking te stellen om tot een 
goed en breed gedragen plan te komen, en om te helpen met het binnenhalen van subsidies bij 
Euregio, rijk, provincie en eventuele andere bronnen. 

 
NB. 
Er is een poging gedaan om de bibliotheek in het klooster te krijgen, waarmee een eerste stap in de 
juiste richting gezet kon worden. De bibliotheek wilde graag, maar niet als de kosten en risico’s van de 
locatie-wisseling uitsluitend bij de bieb werden gelegd. Logisch, want bij de verhuizing naar het 
Kulturhus in Denekamp zijn juist daardoor forse financiële tegenvallers opgetreden.  
Mochten er van jullie kant nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dit graag. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Jenneke Koehorst en Cel Severijn 
(namens de PvdA Dinkelland) 


