RIS.2175
Conclusies van de openbare vergadering van de commissie
Samenleving van de gemeente Emmen
Op dinsdag 16 mei 2006 om 19.30 uur in de raadzaal

Ag.nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda
Het initiatiefvoorstel Dierenwelzijnsbeleid en brief 06.14436 agenderen voor juni
Presentatie
Presentatie aangaande de stand van zaken met betrekking tot de WMO
Spreekrecht
Dhr. Hendriks maakt gebruik van het spreekrecht aangaande agendapunt 2 presentatie
WMO
Rondvraag
a. DOP: Meldt dat er nog geen schriftelijk antwoord is op de vraag over dak- en thuislozen.
Naar aanleiding van krantenbericht over pension Leger des Heils, vraagt DOP of het
college hierover een besluit heeft genomen.
Antwoord wethouder Jumelet: Het college heeft dit ook uit de krant vernomen en gaat in
overleg met het Leger des Heils
b.BGE: Vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de permanente uitbreiding van
de Montessorischool, waarom is het niet in januari jl. opgeleverd?
Antwoord wethouder Thalens-Kolker: Er zal binnenkort een gesprek plaatsvinden met de
Montessorischool, ze komt naar aanleiding van dit gesprek hierop terug.
Bespreken B-stukken
Programmajaarrekening 2005 – jaarverslag
Programma 2. Economie en werkgelegenheid.
GroenLinks: Welke kansrijke sectoren zorgen voor toename diversiteit? Hoe een goede
monitoring arbeidsplaatsen? Wie heeft claim gelegd op inkomsten tuinbouwkavels?
ChristenUnie: Kwalitatief en kwantitatief moeten worden omgedraaid. De doelstelling is
mager. Behalen 6.8 voor ondernemersklimaat is fantastisch.
CDA: Pleit voor eerst ontwikkelen referentiekader en daarna monitoring.
DOP: Wil weten waarom 1998 als uitgangspunt is genomen. Verzoek in 2007 tussen
haakjes de cijfers van 2006 te plaatsen.
BGE: Teruggang werkgelegenheid is zorgelijke ontwikkeling. Stand van zaken
ontwikkelingen Emmer-Compascuum.
Wethouder Evenhuis: De transparantie is nog niet goed, dit was een concept tekst en had
niet in de definitieve tekst horen te staan. Voor monitoring is een eenduidige definitie van
werkgelegenheid noodzakelijk. Diversiteit zit in meer beroepen binnen industriële sector.
Ondernemersklimaat is landelijk gestegen naar plaats 2 o.a. door grondvoorraden. Overleg
ontwikkeling Emmer-Compascuum loopt.
Programma 4. Onderwijs en jeugd.
ChristenUnie: Vindt kwalitatief en kwantitatief gekunsteld. Waarom worden doelen niet
opgenomen in werkplan? Zorg over ondersteuning GGd in ketenzorg rondom (oudere)
jeugd. GGd is punt van zorg.
GroenLinks: pleit voor SMART geformuleerde doelstellingen, doelen zijn nu niet te
monitoren. Waarom is geen beleidslijn voor BSO ontwikkelt?
CDA: In het bijzonder in brede school is veel winst te halen in de zorg voor het kind.
Waarom is de uitbreiding voor peuterspeelzalen niet gerealiseerd? Effecten zijn niet goed
meetbaar, dit is niet acceptabel.
PvdA: Welke mogelijkheden zijn er voor de overige 2 brede scholen?
Wethouder Thalens-Kolker: Ontwikkeling brede school wordt in volle vaart voortgezet.
Geen antwoord op niet ontwikkelen beleidslijn BSO. Raad kan zich middels werkbezoek
rondom ketenvorming in zorg breder laten informeren. Monitoring en effectmeting is lastig,
meer aandacht voor in de toekomst. Peuterspeelzalen krijgt schriftelijke reactie.
Programma 6. Arbeidsparticipatie.
CDA: Zijn er belemmeringen voor het tijdig klaarkomen van het bedrijfsverzamelgebouw?
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De cijfers die bij de gemeente worden gebruikt voor de WSW wijken af van de cijfers van
Emco, hoe zit dit? De onderbesteding is gigantisch, hoe komt dit?
BGE: De werkgelegenheidsontwikkeling is zorgelijk, waarom worden geld uit
onderbesteding niet ingezet op leerwerktrajecten?
DOP: Aandacht voor afspraken met Emco over wachtlijsten.
GroenLinks: Waarom staat er niets over jong gehandicapte schoolverlaters?
PvdA: Wat is een acceptabele wachttijd en wat is de wachttijd nu bij bureau schuldhulp?
Neemt vraag om schuldhulp toe?
Wethouder Evenhuis: Bij normaal verloop wordt tijdsplanning bedrijfsverzamelgebouw
gehaald. Onderbesteding bijzondere bijstand is geoormerkt, mag niet voor iets anders
worden ingezet. Geprobeerd wordt een aantal leerwerktrajecten te realiseren. Wachttijd
schuldhulp is teruggebracht, acceptabel is 3 tot 4 weken. Het is de vraag of dit
realiseerbaar is. Jong gehandicapte schoolverlaters wordt uitgezocht.
Programma 8. Sport, recreatie en cultuur.
ChristenUnie: Wat betreft sport toename blijft Emmen achter ten opzichte van landelijke
ontwikkelingen, het is daarom des te verdrietiger dat projecten moeten worden afgebroken.
Het getal voor toeristische overnachtingen is niet correct.
GroenLinks: Bij vergroting deelname aan kunst en cultuur is een 0-meting nodig, dit staat er
niet in.
CDA: Wil weten hoever Emmen achterloopt op het landelijke gemiddelde wat betreft
sporttoename. Zijn de effecten van sportstimulering meetbaar?
PvdA: Vraagt wie of wat het moeilijk maakt grote sportevenementen te realiseren. De
suggestie wordt gedaan de niet besteedde €160.000 te reserveren voor de Muzeval. Het
amendement “Drifthoeve” is niet uitgevoerd, hoe zit dit?
Wethouder Evenhuis: ondersteunt de mening dat het goed is te weten en meten hoe het zit
met de effecten sportstimulering, worden SMART opgezet. Hoe het zit met het getal van de
toeristische overnachtingen wordt uitgezocht.
Programma 10. Zorg en welzijn.
CDA: Dringt aan op uitbreiding project zorg in wijken en dorpen, waarom heeft projectplan
vermindering overgewicht van de GGd niet de gewenste kwaliteit en is het niet uitgevoerd?
Is er een na afloop van het sociaal activeringstraject een vervolgtraject?
PvdA: Voorzieningen gehandicapten is positief beëindigd, hoe komt dit? Voorstel deze
bedragen voor WMO 2007 te reserveren.
DOP: Pleit voor verlaging leeftijdsgrens van 75 naar 70 jaar
GroenLinks: Compliment dat bijna alle doelstellingen zijn gerealiseerd. Minpunt betreft de
lasten, hier worden bij de doelen geen begroting en afrekening geformuleerd, gepleit wordt
voor SMART geformuleerde doelen.
ChristenUnie: Spreekt zorg uit over GGd en hun rol in de ketenzorg aangaande jeugd en
jongerenwerk. Verzocht wordt de niet gebruikte uren van het normen en waarden project
alsnog in te zetten.
Wethouder Jumelet: In het kader van de invoering van de WMO is voor een aantal zaken
pas op de plaats gemaakt. De GGd als zorgpunt wordt gedeeld, zowel financieel als de
dienstverlening. Aangaande sociale activering volgt schriftelijk antwoord. Afgesproken dat
invoering WMO budgettair neutraal zal verlopen. De geleden die nu worden geïnvesteerd
worden ook in 2007 ingezet. SMART formuleren van doelen wordt ondersteund.
Wethouder Thalens-Kolker: Neemt de suggestie voor de inzet van uren mee.
Programma 13. Accommodaties.
CDA: Wat betekent vergroten van verzelfstandiging welzijnsaccommodaties voor deze
besturen?
PvdA: Hoe zit het met de gereserveerde gelden voor het Aikes Tallenhoes, deze is toch
afgebroken? Opleiden van vrijwilligers in het bijzonder richting accommodaties strekt toch
wel verder dan alleen het beheer van de accommodaties?
DOP: Is verheugd te lezen dat alle accommodaties worden gehandhaafd.
Wethouder Thalens-Kolker: Antwoordt dat het accommodatiebeleid nog moet worden
geformaliseerd. Ze bevestigd dat vrijwilligersbeleid meer is dan beheer.
CDA: Adviseert accommodaties in 1 programma onder te brengen, zodat verschuiven
mogelijk is. Compenseren tussen 2 programma’s kan niet.
Onderwerpen ter bespreking
Aanbiedingsbrief 06.04579 bij Kadernota economie gemeente Emmen.
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DOP: Baart het zorgen dat er van rijkswege geen aandacht is voor het Noorden, dit moet er
wel zijn.
PvdA: Pleit voor de ontwikkeling van economische structuur middels kenniseconomie,
vestigingsklimaat e.d., het aantrekken van hoger opgeleiden en senioren, verder
ontwikkelen HBO. Maak gebruik van de door minister Pechthold beschikbaar gestelde
middelen. Het programma moet SMART worden geformuleerd.
GroenLinks: Wil naast de stand van zaken ook politieke ideeën terugzien. Wat is de te
verwachten groei, cijfers geven een tegengesteld beeld. Hoe zit het met ontgroening en
vergrijzing? Waaraan wordt gedacht bij het op hoger pijl brengen van de vrijetijdsbesteding? Nagedacht moet worden over hoe moet worden omgegaan met leegstand
kantoorpanden. Welke suggesties zijn er om jongeren hoger op te leiden? Discussie over
insteek herstructurering bedrijventerreinen komt terug. Milieuvriendelijke en kleinschalige
industrie wordt niet genoemd. Moet inzet op glastuinbouw zo blijven? Sport en water bieden
veel mogelijkheden. In plaats van uitbreiding wordt gepleit voor verhoging van kwaliteit.
ChristenUnie: Dynamisch karakter is moeilijk in kader vast te leggen. De senioren zijn
economisch gezien niet terug te vinden. Vaarverbinding Erica-Ter Apel moet integraal
worden besproken.
CDA: Er moet maximaal ingezet worden op faciliteren. Inzet NAM als werkgelegenheidsimpuls. Zorg voor de tuinbouw, moet wel op ingezet worden.
Wethouder Evenhuis: Nodigt de raad uit 23 mei aanwezig te zijn bij de VNO/NCW-actie in
Den Haag. Acquisitie bedrijventerreinen is gericht op 2007 omdat dan pas de A37 gereed
is. Ter bevordering van de arbeidsparticipatie is snelle vestiging aantrekkelijk. Voor
september kan er een samenvatting i.p.v. SMART-formuleren. De leegstaande
kantoorpanden zijn voor 40% huurpanden. Het theater is nadrukkelijk in beeld. NAM is voor
2008 in beeld. Jongeren en hoogopgeleiden zijn aanzienlijk gegroeid, blijft nog achter bij de
rest van het land. De HBO-zorgopleiding wordt aan gewerkt, gaat langzaam.
Vaststellen conclusies
Conclusies 11 april 2006:
vastgesteld
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium:
Er zijn geen mededelingen
Ingekomen stukken vanuit het college
11D Brief initiatiefvoorstel Dierenwelzijnsbeleid agenderen
Overige ingekomen stukken
Geen stukken agenderen voor volgende commissievergadering
AvD, 18-5-06

