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Betreft

KDC 'de Toermalijn' en de familie Beernink

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. In het verleden heeft de familie
Beernink uit Hengelo mijn aandacht gevraagd voor hun woonsituatie in relatie tot
het naastgelegen kinderdagcentrum 'de Toermalijn'. Bij brief van 17 maart 2016

heb ik de familie Beernink gewezen op de mogelijkheden om via de burgerlijke
rechter een oplossing te zoeken indien de familie van mening is dat zij als gevolg
van onrechtmatig handelen van de gemeente schade heeft geleden.
Recentelijk hebben leden van de Tweede Kamer opnieuw deze zaak onder mijn
aandacht gebracht.

Ik stel vast dat de problematiek de afgelopen jaren al veel aandacht heeft gehad
van het gemeentebestuur. Dat heeft onder meer geleid tot een onderzoek van de
gemeenteraad. Daarnaast heeft de kwestie ook de aandacht gehad van het
provinciebestuur en de rijksoverheid. Ondanks alle politieke en bestuurlijke
aandacht hiervoor heeft dit nog niet geleid tot een oplossing van de problematiek.
Afgezien van de eerder genoemde eventuele mogelijkheden van de familie om via
de rechter (geheel often dele) genoegdoening te verkrijgen, hoop ik dat
betrokken partijen, waaronder uw college, langs andere weg een voor alle partijen
bevredigende oplossing kunnen bewerkstelligen. Naar ik meen zal van een
minnelijke regeling, gelet op het bijzondere karakter van de kwestie en het
langslepende karakter ervan, geen ongewenste precedentwerking hoeven uit te
gaan.

Ik realiseer mij dat het hier een lokale aangelegenheid betreft waar ik niet
bevoegd ben. Het is om die reden dat ik u nadrukkelijk voorstel het initiatief te
nemen om, in overleg met alle andere betrokken partijen, een oplossing te
zoeken die voor alle partijen bevredigend is en tot een win-winsituatie kan leiden.
Daarbij kan wellicht rekening worden gehouden met de mate van verwijtbaarheid
van afzonderlijke partijen aan de ontstane situatie.
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Een afschrift van deze brief zend ik aan de commissaris van de Koning van de
provincie Overijssel en aan de familie Beernink te Hengelo.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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