RIS.2118
Conclusies van de openbare vergadering van de commissie
Samenleving van de gemeente Emmen
Op dinsdag 20 juni 2006 om 19.30 uur in de raadzaal
Ag.nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda
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Presentatie
Naar aanleiding van de presentatie OKP geeft weth. Thalens aan in september/oktober een
presentatie aan de commissie te willen geven over het vervolg van het
onderwijsachterstandenbeleid en de komende veranderingen op onderwijs gebied waar het
gaat om financiën.
Spreekrecht
- Mw. Brons van de bibliotheek Emmen. Nodigt de commissie uit om op werkbezoek te
komen om het meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek toe te lichten en nader te
bespreken. De voorzitter neemt de uitnodiging mee naar het presidium.
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- Dhr. Russchen van de EMCO spreekt zijn zorg uit over de aanstaande veranderingen van
het SW-bedrijf. Hij roept de raad op om vooral het sociale gezicht te blijven laten zien.
Samengevat komt zijn verhaal erop neer dat hij zorg heeft over de werkgelegenheid van de
sociaal zwakkeren in onze samenleving. De inspraak reactie wordt als bijlage bijgevoegd
aan de conclusies. De voorzitter zal hiervoor zorgdragen.
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Naar aanleiding van dit onderwerp geeft Weth. Evenhuis aan dat het een goede zaak zou
zijn als de raad door middel van een presentatie geïnformeerd zou worden over de
‘Modernisering van het SW-bedrijf’. Voorzitter legt het voor aan het presidium.
Rondvraag
a. DOP: Vraagt naar de stand van zaken over dak- en thuislozen. Hierover ontstaat veel
maatschappelijke onrust.
Antwoord wethouder Jumelet: meldt dat de kwestie zijn aandacht heeft. Tevens meldt hij
dat de dynamisering van de MO-gelden is opgeschoven naar 1 januari 2008. De G27 en
G4 zijn in gesprek met het Ministerie van VWS om na te gaan hoe er toch dak- en
thuislozenvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden.
Daarnaast gaan deze middelen onderdeel uitmaken van de WMO. De gemeente heeft
hierin de regie
DOP: merkt verder op dat de uitnodigingen voor de WMO-bijeenkomsten in de gemeente
veel te laat verzonden zijn naar de deelnemers. De wethouder onderschrijft deze
constateringen en zegt toe hiermee in de toekomst rekening te houden. Tevens stelt hij dat
deze bijeenkomsten het begin zijn van de samenspraak over de WMO.
b. BGE: Vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de permanente uitbreiding van
de Montessorischool?
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Antwoord wethouder Thalens: Er zal binnenkort een gesprek plaatsvinden met de
Montessorischool, ze komt naar aanleiding van dit gesprek hierop terug.
Bespreken B-stukken: nvt
Bespreken A-stukken:
Grondexploitatieopzet Business Park Meerdijk Blijft A-stuk
Onderwerpen ter bespreking
Herziene begroting 2006 GGd
De algemene teneur in de richting van het dagelijks bestuur en management is EENS
MAAR NOOIT MEER.
Verder verzoekt de commissie inzage te krijgen in de volgende stukken:
- de gemeenschappelijke regeling
- plan van aanpak
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afschrift van de jaarrekening
jaarverslag directie
jaarrapportage van de accountant

Wethouder Jumelet zegt toe hieraan te voldoen.
Daarnaast wil de commissie inzicht tot nu toe geboekte resultaten van het jaar 2006 in
relatie tot de gewijzigde begroting.
En in september een eerste rapportage over de voortgang binnen de GGd en daarna ieder
kwartaal een tussenrapportage. Onderwerp zal voor september worden geagendeerd.
Wethouder Jumelet zegt toe zorg te dragen voor een directe terugkoppeling naar
commissie en raad.
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De vraag van het CDA om als raad gezamenlijk een brief te schrijven naar het DB en het
management, waarin het ongenoegen van de raad nadrukkelijk kenbaar gemaakt wordt
aangehouden en meegenomen naar de cie B&M.
Berap I – 2006 wordt meegenomen tijden de bespreking van de kadernota op 6 juli in de
raad
Vaststellen conclusies
Conclusies 16 mei 2006: Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks over
jonggehandicapte schoolverlaters. Wordt nogmaals gevraagd aan de wethouder Thalens
gevraagd waar het antwoord blijft op deze vraag. => Wethouder Tahlens geeft aan dat het
antwoord onderweg is.
vastgesteld
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium:
Er zijn geen mededelingen
Ingekomen stukken vanuit het college
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Overige ingekomen stukken
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