RIS.2271
Conclusies van de openbare vergadering van de commissie
Samenleving van de gemeente Emmen
Op dinsdag 12 september 2006 om 19.30 uur in de raadzaal
Ag.nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda

3

Spreekrecht
Dhr. Helder spreekt namens FNV-lokaal Emmen voorafgaand aan agendapunt 6A
Invoering Wet maatschappelijke ondersteuning (B5). Zijn bijdrage is als bijlage aan de
conclusies toegevoegd.
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Rondvraag
a. GroenLinks: Vraagt waarom de bouw van Blanco stil ligt.
Antwoord wethouder Thalens: Er wordt aan de vergunningen gewerkt. Hiervoor wordt o.a.
een avond voor omwonenden georganiseerd.
b. CDA: maakt zich zorgen over de uitvoering de motie van december 2005 met betrekking
tot de uitvoering van het onderzoek naar huurverhoging bij de sportvelden.
Antwoord wethouder Thalens: De CDA-fractie is hierover reeds geïnformeerd.
c. CDA: Vraagt naar de status van het plan van aanpak aangaande de privatisering van
CBK, zwembaden en sporthallen.
Antwoord wethouder Evenhuis: De status is uitvoering van het besluit tot privatiseren.
Hiervoor wordt een onderzoeksmatige procedure gevolgd, dit betekent een gefaseerde
opzet. Er ligt een taakstelling van € 300.000. Dit antwoord wordt door wethouder Jumelet
en wethouder Thalens ondersteund.
d. BGE: vraagt hoe het zit met de positie van mensen met een UWV status en oudere
WIW-medewerkers.
Antwoord wethouder Evenhuis: Er wordt nog weer over gesproken.
e. DOP: Vraagt aandacht voor de poststukken, er is zelfs een aangetekend stuk
verdwenen.
Antwoord wethouder Evenhuis: Zegt toe dit uit te zoeken.
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Bespreken B-stukken:
Invoering Wet maatschappelijke ondersteuning (B5) Blijft B-stuk
Verzocht wordt om een financiële- en een risico paragraaf. Toezegging wethouder Jumelet
dat deze voor de raadsvergadering van 28 september 06 wordt toegezonden.
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Bespreken A-stukken:
Verslag over de uitvoering WWB 2005 (A15) Blijft A-stuk
Bahco fase 2 Projectplan 2006-2008 (A16) Blijft A-stuk
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Vaststellen conclusies
Conclusies 20 juni 2006: vastgesteld
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Sluiting 23.05 uur

AvD, 13-09-06

