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Aanwezig bij de aanvang 37 leden, te weten de heren B.R. Arends, A. Boer en H. Boers, mevrouw Y.J.
Boxem-Klein, de heren J. Dijkgraaf, D.J. Douwstra, T. Eerenstein, F. Ensink, T.H. Gerth, A.J. Goudriaan,
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R. van der Weide, J.H. de Wildt, B.D. Wilms en J.H. Wittendorp en mevrouw J. Zinnemers-Warmolts.
Afwezig 2 leden, te weten: mevrouw A.G. Louwes-Linneman en de heer G.J. Horstman.
Tevens is aanwezig: de wethouders G. Evenhuis, J. Holman, H.G. Jumelet, J. Kuper, A.J. Sleeking en mevrouw M.H. Thalens-Kolker.
en gemeentesecretaris A.J. Mewe.

A1.

Opening en vaststelling agenda

inmiddels gestart als wethouder van de gemeente
Amersfoort en de heer Heine biedt vanavond als
plaatsvervangend griffier ondersteuning.
Ten slotte vermeldt spreker dat punt 10 in het voorstel onder nr. B5 (benoeming vertegenwoordiger bij
KOBALT) komt te vervallen, aangezien nog niet
geheel duidelijk is of het aan de raad is tot deze
benoeming te besluiten. Dit zal worden uitgezocht,
waarna het college hierop zal terugkomen.

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat
mevrouw Louwes en de heer Horstman afwezig
zijn.
De heer Arends vermeldt dat mevrouw Louwes
recentelijk is bevallen van een dochter en dat ook de
heer Horstman heeft laten weten verhinderd te zijn.
De voorzitter constateert dat er weer een inwoner
méér is. Op naar de 120.000! Het gaat de goede
kant op.
Hij merkt vervolgens op dat hij bijna te laat was
voor deze vergadering, ergens in het land vastzittend in het verkeer. De heer Huttinga hoopte al dat
dit zo zou blijven, omdat deze dan diens laatste
avond als vice-voorzitter glorieus zou kunnen afsluiten! Spreker wil de heer Huttinga daarin tegemoet komen en zal aan hem na het vragenhalfuurtje
het voorzitterschap overdragen.
Spreker memoreert dat de heer Hekman als vertrokken raadsgriffier niet naast hem zit, maar wel op de
publieke tribune aanwezig is. De heer Hekman is

Met inachtneming van het vervallen punt in het
voorstel onder nr. B5 stelt de raad de agenda desgevraagd vast.
A2.

Vragenhalfuur

Grote evenementen in het stadion van de FC Emmen
De heer Schoo brengt naar voren dat in het blad
'Typisch Emmen' van verleden maand stond dat het
organiseren van méér dan de toegestane grote evenementen in het stadion aan de Meerdijk, waartegen
bezwaar was gemaakt door de omwonenden en de
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Stichting Mileu Rondomme, is verboden door de
Raad van State. Hierbij is gesteld dat de gemeente
geen goed onderbouwd plan heeft en dat de afwijzing is gebaseerd op het oprekken van de geluidsnorm.
De vraag is nu: wat voor directe gevolgen heeft de
uitspraak van de Raad van State voor de StadionB.V., begrotingstechnisch en qua exploitatie? Kunnen FC Emmen en de gemeente Emmen nog iets
aan de beslissing doen? Zo ja, gáán ze dat ook
doen?

A6.

Wethouder Holman beaamt dat een deel van de
vergunningen inderdaad is afgewezen. Met andere
woorden: degenen die hebben geprotesteerd zijn in
het gelijk gesteld. Het gaat hierbij om 12 extra grote
evenementen. Wat geaccordeerd is, zijn de voetbalwedstrijden en de kleinere activiteiten in het
stadion, waaronder concerten. Alleen voor grotere
evenementen in en buiten het stadion moet een
nieuw voorstel worden gemaakt, want daarvoor is
niet voldoende onderbouwing gegeven. Thans
wordt in overleg met de Stadion-B.V. bekeken wat
er in dit opzicht valt te doen.
Of een en ander gevolgen heeft voor de begroting
kan spreker niet zeggen, maar wellicht kan wethouder Kuper dat wél.

De heer Schoo vindt dit op dit moment voldoende.
Het was de afgelopen tijd allemaal wat warrig, vandaar dat hij er nu naar heeft gevraagd; anders had
hij dat wel in de commissie gedaan.
Het vragenhalfuur wordt hierna gesloten.
De voorzitter draagt vervolgens, zoals aangekondigd, de leiding van de vergadering over aan de
vice-voorzitter, de heer Huttinga.
Notulen openbare vergadering van 14
maart 2006
[Stuknr. RA06.0065]

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onder nr. A3 vermelde notulen
overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.
Project Emmerschans-Noord
[Stuknr. RA06.0044]

A5.

Vaststellen grenzen bebouwde kom in de
gemeente Emmen

Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen – gemeente Emmen
[Stuknr. RA06.0045]

A8.

Voorbereiding multifunctionele accommodatie Delftlanden
[Stuknr. RA06.0050]

A9.

Aanpassing verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs 2006
[Stuknr. RA06.0054]

De nrs. A10 t/m A16 zijn komen te vervallen.

De voorzitter stelt voor dat hierop wordt teruggekomen in de betrokken commissie.

A4.

A7.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform de onder de nrs. A4 tot en met
A9 vermelde voorstellen van burgemeester en wethouders besloten.

Wethouder Kuper moet uit zijn geheugen putten.
Hij meent dat in de begroting anders dan de penningen voor de huur van het stadion niets was opgenomen voor andere evenementen, maar moet dat
nakijken.

A3.

[Stuknr. RA06.0052]
Onttrekking aan het openbaar verkeer
van een gedeelte van de Spoel ten oosten
van de Spil te Emmer-Compascuum
[Stuknr. RA06.0053]

A17.

Planschadeverzoek van de heer en mevrouw Elbertsen, Bosmanstraat 2 te
Nieuw-Amsterdam
[Stuknr. RA06.0031]

A18.

Begrotingswijziging programmabegroting 2006
[Stuknr. RA06.0043]

A19.

Nota Activabeleid gemeente Emmen
(RIS.2131)
[Stuknr. RA06.0041]

A20.

Grondexploitatie Slenerbrink
[Stuknr. RA06.0055]

A21.

Aanwijzing Stichting RAP en EMCOgroep
[Stuknr. RA06.0049]

A22.

Voorstel voor het op een andere wijze
omgaan met huisuitzettingen/aanpassing
Algemene Plaatselijke Verordening
[Stuknr. RA06.0051]

A23.

Financiering van de uitvoering van het
informatie meerjarenontwikkelingsplan
(iMOP)
[Stuknr. RA06.0056]

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform de onder de nrs. A17 tot en
met A23 vermelde voorstellen van burgemeester en
wethouders besloten.
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B1.

Rapport 'Verkennend onderzoek bevordering arbeidsparticipatie in Emmen'
van de rekenkamercommissie Emmen
(RIS.2142) + aanbiedingsbrief (06.10463)
+ reactie college (06.06447)
[Stuknr. RA06.0046]

De heer Ensink memoreert dat in de laatste vergadering van de commissie BME het rapport uitvoerig
is besproken. Ook de CDA-fractie wil nu alles niet
herhalen. Zij wil van deze gelegenheid gebruik maken om de rekenkamercommissie te bedanken voor
de inzet en het gepresenteerde rapport. Ook de fractie vindt wel dat dit een vervolg dient te krijgen. In
de commissie is aangegeven dat de rekenkamercommissie wellicht een vervolgonderzoek kan doen.
Daarover is in de fractie gesproken, waarbij zij tot
de conclusie is gekomen dat het ook wel anders kan.
De fractie is van mening dat een voorstel van het
college net zo goed kan zijn. In het heel recent afgesloten Bestuursakkoord staan in hoofdstuk 6 met
betrekking tot de arbeidsparticipatie ambities die
nog nader dienen te worden uitgewerkt. Wat de
CDA-fractie betreft kan dat prima samengaan.
Met name de problematiek betreffende de instroom
van jongeren verdient grote aandacht. Het is jammer
dat de raadsleden vanavond niet naar het televisieprogramma Zembla kunnen kijken, want daarin zal
uitvoerig de huidige scholing in relatie tot vroegere
scholingsmogelijkheden aan de orde komen. De
fractie dunkt dat er in dit opzicht nog veel te doen
is.
Punten dat ook in de commissie zijn aangegeven,
zijn de samenwerking van gemeentelijke diensten
en de afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeenten Emmen en Coevorden.
Wat de toekomst betreft: verwezen zij naar wat in
de commissie is gezegd over de uitwerking van het
Bestuursakkoord.
Voor het overige kan de CDA-fractie zich vinden in
het voorstel.

De heer De Wildt stelt vast dat als antwoord op de
vraag of kan worden onderzocht wat de gemeente
Emmen doet om de arbeidsparticipatie te vergroten
de rekenkamercommissie een verkennend onderzoek heeft gedaan. Dat onderzoek omvatte de vraag
in hoeverre het effect van het gemeentelijk beleid
daadwerkelijk is te meten. Uit dit onderzoek heeft
de rekenkamercommissie zeven punten van zorg
gedestilleerd, die vertaald zijn in conclusies en aanbevelingen die alle raadsleden hebben kunnen lezen.
De PvdA-fractie vindt de behandeling van het rapport, eigenlijk het eerste van de rekenkamercommissie, in de 'tussenraadse' periode niet erg gelukkig. Men moet zich evenwel ook realiseren dat de
raad daar zelf verantwoordelijk voor is. Het is immers de rekenkamercommissie van de raad en het
betreft ook de agenda van de raad. De behandeling
van het rapport heeft in de betrokken commissie
plaatsgevonden en zal hier wat de PvdA-fractie
betreft niet worden herhaald. Wel wil zij bij dezen
nogmaals waardering uitspreken voor de rekenkamercommissie.
Hoe nu verder? Neemt de raad, zoals wordt voorgesteld, kennis van het rapport, met de punten van
zorg, conclusies en aanbevelingen, en met de reactie
van het (vorige) college? Blijft het daarbij of komt
er, zoals de rekenkamercommissie vraagt, een vervolg? De PvdA-fractie kan zeggen dat zij zich in
grote lijnen herkent in de punten van zorg. Bij het
vervolg wil zij in elk geval drie onderwerpen op de
agenda houden, en wel:
1. de positie van de jongeren, waarbij de fractie
met name denkt aan uitval bij de leer-/werkprojecten, de zogenaamde mismatch tussen
scholing en werk;
2. samenwerking tussen de verschillende partners,
zoals de gemeentelijke diensten, onderwijs en
werkgevers, maar ook tussen het CWI en het
UWV, en het maximaal inzetten van de mogelijkheden die straks het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw biedt;
3. de toekomst van het hele reïntegratiegebeuren –
regie voeren en zelf doen of uitbesteden.
De PvdA-fractie denkt in eerste instantie niet aan
een vervolgopdracht voor de rekenkamercommissie.
Zij denkt dat het kersverse Bestuursakkoord voldoende mogelijkheden biedt om, populair gezegd,
een heel korte klap te maken. De fractie nodigt het
college uit op korte termijn < zij denkt dan aan
maximaal enkele maanden > met een voorstel te
komen, met daarbij een actieplan of een plan van
aanpak om de genoemde drie punten van zorg op te
pakken.

De heer Schoo acht het verkennend onderzoek
duidelijk. De punten die de heer De Wildt namens
de PvdA-fractie zojuist heeft genoemd kan de DOPfractie onderschrijven. Wellicht moet ook worden
gedacht aan een ander actueel punt, dat misschien
eens in de commissie kan worden besproken. Dat
punt, waaraan landelijk terecht nogal veel aandacht
wordt besteed, is dat er ten aanzien van de jeugd
nogal wat fricties bestaan. Het kan handig zijn een
bepaald takenpakket aan een wethouder te koppelen. Bijvoorbeeld de regeling in de gemeente Tilburg zou een goed voorbeeld kunnen zijn om eens
te kijken hoe de arbeidsparticipatie is te verbeteren
op de punten die hier blijven liggen. Het verdient
aanbeveling daarnaar eens terdege te kijken. Buiten
de raadsvergadering heeft spreker een raadslid horen zeggen: "we moeten eens flink aan de bak!" Dat
moet inderdaad de boodschap zijn.
De heer Douwstra merkt op dat de uitkomst van
het verkennend onderzoek aantoont dat je niet alles
in de hand hebt, ook al doe je als gemeente je stinkende best. Er zijn te veel factoren waarop nauwelijks of geen invloed is uit te oefenen: wetswijzigingen, de wereldwijde economie, landelijke en regionale economie, enzovoort. Ook de opnamecapaciteit
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van de markt is heel erg belangrijk. Een zorgpunt
waarop wél invloed is uit te oefenen, is de onderlinge samenwerking van diensten en afdelingen. Het
kan en mag in de ogen van de BGE-fractie niet zo
zijn dat door verschillen in prioriteiten samenwerking niet altijd plaatsvindt. De fractie vraagt dan
ook met klem om een betere en sterkere aansturing
van het college.
Verder valt op dat ondanks alle inspanningen de
kloof tussen opleidingen en de vraag van werkgevers maar niet overbrugd kan worden. Het kan zo
zijn dat het onderwijs niet deugd, maar het kan
evengoed zijn dat werkgevers steeds wisselende
eisen stellen of moeten stellen, waardoor men steeds
achter de feiten aan holt. Hoe het ook zij, de kloof
moet wat BGE-fractie betreft worden gedicht door
betere samenwerking van alle betrokkenen.
Het is fijn dat de uitstroom goed verloopt. Wel heeft
de fractie zorgen over de groep van ongeveer 1.500
mensen die nog niet bediend is.
De fractie is voorstandster van de lijn van onder
anderen prof. Adriaanse van de Erasmus Universiteit. Die lijn is: houd toch op met het oneindig reïntegreren! De kosten die gemoeid zijn met het laten
terugkeren naar de arbeidsmarkt van de laatsten in
de bak zijn veel te hoog. De BGE-fractie is voorstandster van een goede screening en selectie, maar
daarmee moet de kous ook af zijn. Ongeschikt voor
de arbeidsmarkt is ongeschikt voor de arbeidsmarkt.
Schrijft de fractie dan zomaar mensen af? Nee, zeker niet! Het welzijnswerk kan goed tot z'n recht
komen en bovendien vindt de fractie dat tegenover
de uitkering best een maatschappelijke tegenprestatie mag staan. Graag verneemt zij wat dit betreft het
standpunt van het college is.
Voor het overige kan de BGE-fractie zich vinden in
de conclusies en aanbevelingen en de reactie daarop
van het college. Zij heeft geen behoefte aan een
nader onderzoek.

college echt verkennend. Bij de uitvoering van het
Bestuursakkoord moet worden gekeken naar de
positie van jongeren, de mismatch en de samenwerking tussen de diensten die de gemeente zelf in de
hand heeft. Voor de samenwerking met UWV en
CWI geldt dit in mindere mate, maar er wordt via
het bedrijfsverzamelgebouw wel gepoogd te komen
tot de afgesproken ketenaanpak. Men moet zich
evenwel realiseren dat gemeenten lokaal en het
UWV en het CWI centraal zijn georganiseerd.
Niettemin wordt geprobeerd er alles aan te doen, als
het moet van onder naar boven, om een en ander op
lokaal niveau georganiseerd te krijgen. Uiteindelijk
kom je dan bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid terecht, i.c. staatssecretaris Van
Hoof, voor het verkrijgen van toestemming voor
een aanpak op lokaal niveau. Dit soort acties zou in
de pilotsfeer kunnen worden ontwikkeld. Het is de
moeite waard om tot een inventieve benadering te
komen.
Naar de reïntegratie zal goed moeten worden gekeken. Er wordt weleens wat over reïntegratiebureaus
gezegd, doch bedacht moet worden dat zij over het
algemeen met mensen in de fasen 3 en 4 worden
geconfronteerd. Men kan niet zonder meer zeggen
dat de bureaus slecht presteren, want ze worden
geconfronteerd met cliënten die ver van de arbeidsmarkt af staan. In mensen voor wie dit geldt,
kun je heel veel energie steken door ze van het ene
op het andere integratietraject te zetten, maar de
vraag is of je op enig moment mensen niet met rust
moet laten. Die opvatting kan spreker goed begrijpen. Hij vindt dat ook in Emmen bespreekbaar moet
worden gemaakt of je altijd moet willen dat heel
veel energie wordt gestoken in het toeleiden naar
werk. Die discussie wil hij best met de raad aangaan.
Er ligt voor 2006 een planning voor sociale zaken.
Hierbij gaat het om arbeidstoeleiding, arbeidsactivering, reïntegratie en de participatie. In deze planning
is rekening gehouden met de in- en de uitstroom. De
nieuwe instroom zal naar verwachting zo'n 1.200
bedragen en ook voor uitstroom en doorstroom zijn
getallen opgenomen. Op de planning te dien aanzien
staat de categorie instrumenten die spreker zojuist
heeft aangegeven. De bedoeling is eenzelfde planning te maken voor 2007, 2008 en 2009. Er wordt
op dit moment gewerkt aan een nieuw beleidskader
< dat zal in september/oktober verschijnen > voor
de periode 2007-2010. Daarin zullen de verschillende instrumenten worden genoemd en 'weggezet'.
Het is een verhaal dat in principe voortkomt uit het
Bestuursakkoord en zal worden opgenomen in het
Collegeprogramma, met vermelding van de actiepunten.
Overigens moet worden onderkend dat het van de
10.000 mensen van de beroepsbevolking in de gemeente die niet actief zijn gaat om een aantal van
ongeveer 2.800. Op de anderen kan worden geprobeerd invloed uit te oefenen door vanuit een andere
invalshoek wat te doen. Sociale zaken en economi-

Wethouder Evenhuis wil beginnen met de kloof
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het gaat hierbij
om de vrijheid van keuze. Een opleiding kiezen kan
iedereen in vrijheid doen, maar aan het einde van
een opleiding aan een ROC in de IT-sfeer kan het
zo zijn dat er 400 mensen zijn opgeleid terwijl er
150 vacatures zijn en dat mensen als zij een bepaalde leeftijd hebben bereikt een partner gaan zoeken,
gaan nadenken over de volgende generatie en bereid
zijn elektricien te worden bij Harwig. Het zijn processen die je niet altijd in de hand hebt. Een deel
van de mismatch zit in de vrijheid van keuze en de
beschikbaarheid van vacatures. Wil je in dit opzicht
iets veranderen, dan zul je meer sturing moeten
organiseren, want de vraag is of de studiekeuze zich
altijd verhoudt tot de vacatures die ontstaan. Dat is
het dilemma.
Spreker is absoluut niet voor een nieuw onderzoek.
Hem dunkt dat hetgeen nu voor ligt, waarbij het
college een nuancering heeft aangebracht, voldoende is. Dít onderzoek is in zijn optiek en die van het
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sche zaken werken nauw samen, geïntegreerd in één
portefeuille. Daarvoor is welbewust gekozen om te
komen tot afstemming. Onderwijs is een beleidsterrein dat in een andere portefeuille zit, doch net als
met de vorige wethouder van onderwijs wordt met
de huidige gesproken over samenwerking tussen
onderwijs, arbeidsmarkt, overheid en ondernemingen. Een recent voorbeeld is het duizend-en-eenplan van onderwijs, overheid en ondernemingen
(O3) < sommigen maken er O4 van door er onderzoek aan toe te voegen > om in de komende tijd
1.001 arbeidsplaatsen te creëren. Op 8 mei vindt
overleg met de uitvoerende mensen plaats om een
en ander in concrete acties te vertalen, teneinde via
een ontwikkelingsproces te proberen de arbeidsparticipatie in de komende vier jaren aanzienlijk te
vergroten. Ten opzichte van het landelijke percentage arbeidsparticipatie zal Emmen over vier jaar
nog steeds een achterstand van 1% hebben, maar zal
er wel een bepaalde ontwikkeling te zien zijn.

Wethouder Evenhuis kan zeggen dat er her en der
echt wel aan bevoorschotting wordt gedaan.
Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens
conform het onder nr. B1 vermelde voorstel van
burgemeester en wethouders besloten.
B2.

Benoeming plaatsvervangend voorzitter
van de raad
[Stuknr. RA06.0058]

De vice-voorzitter vermeldt dat in het fractievoorzittersoverleg is afgesproken dat de kandidaten zich
vóór de stemming kort presenteren aan de raad. Hij
verzoekt de beide kandidaten dat te doen.
De heer De Wildt wijst erop dat op de uitgereikte
stembriefjes bij zijn naam verkeerde voorletters
vermeld staan. Hij weet niet in hoeverre dit een
wettelijke belemmering kan opleveren, maar in elk
geval moeten de voorletters J.H. zijn.

De heer De Wildt wil nog een vraag stellen over de
samenwerking. De laatste tijd zijn er veel berichten
over mensen die heel lang moeten wachten voordat
hun uitkering rond is. Het blijkt dat de achtervang
niet voldoende werkt. Zo langzamerhand komen er
vele klachten bij onder andere de vakbonden en met
name bij de Nationale Ombudsman. Mensen die een
uitkering aanvragen, moeten door allerlei bureaucratische belemmeringen letterlijk maanden op de
uitkering wachten terwijl zij geen ander inkomen
hebben. Spreker zou zich kunnen voorstellen dat de
gemeente, als zij ook maar enige invloed kan uitoefenen op samenwerking, erop inzet dat dit soort
noodverbanden op een wettelijk goede plek vinden.
Het is eigenlijk te gek dat een situatie zoals geschetst in dit land voorkomt. Bij dezen met nadruk
de vraag aan de wethouder erop te letten dat iets
dergelijks in deze gemeente niet of althans zo weinig mogelijk gebeurt.

De vice-voorzitter verzoekt de raadsleden deze
correctie aan te brengen op de stembriefjes.
De heer Schoo presenteert zich als een van de twee
kandidaten.
Hij heeft zich als plaatsvervangend voorzitter kandidaat gesteld, van mening zijnde dat de grootste
partij met 18 zetels in de raad een beetje in de gaten
moet worden gehouden. Zijn gedachte was: wie kan
dat beter dan een zwaargewicht? Maar alle gekheid
op een stokje: het is jammer dat de huidige plaatsvervangend voorzitter als zodanig geen tweede periode ambieert; zou deze dat wél hebben gedaan,
dan zou spreker zich niet kandidaat hebben gesteld,
want de heer Huttinga heeft zich in de afgelopen
vier jaar uitstekend van diens taak als vice-voorzitter gekweten.
Spreker vindt de heer De Wildt een goede kandidaat, maar is ook van mening dat een kleine fractie
in dit opzicht verantwoordelijkheid moet nemen. In
de DOP-fractie is over de kandidaatstelling uitvoerig gesproken, met name over het praktische punt,
waarover spreker ook een gesprekje met de burgemeester heeft gehad. Zou hij als vice-voorzitter
worden gekozen, dan zou wat creatief moeten worden omgegaan met het woordvoerderschap, maar hij
vindt dat dit moet kunnen. Hij beseft dat hij als
vice-voorzitter bij bepaalde punten niet zelf het
woord zou kunnen voeren, maar in elk geval wel
kunnen deelnemen aan stemmingen. Hoe dan ook,
naar zijn mening moet ook een kleine fractie de
kans hebben deze taak op zich te nemen.
In commissieverband heeft hij zo weinig mogelijk
aangenomen, omdat hij vol voor het vice-voorzitterschap wil gaan. Hij meent niet meer te hoeven
uitleggen wie hij is, want de meesten kennen hem
wel.

Wethouder Evenhuis zegt dat de gemeente op het
WWB-deel invloed heeft. Van al het andere kan zij
wat zeggen, maar vindt de heer De Wildt dat zij
zover moet gaan dat óver de grenzen van het
WWB-deel wordt getreden richting het UWV of
andere organisaties?
De heer De Wildt realiseert zich dat dit moeilijk is.
Ondanks het wettelijk moeilijke traject moet er zijns
inziens toch wat worden gedaan. Vroeger was niet
alles beter, maar toen had de gemeente met de Algemene bijstandswet in de hand de mogelijkheid
een voorschot te geven. Naar hij heeft begrepen, is
die mogelijkheid bij de WWB niet of nauwelijks
aanwezig. Dat betekent in de praktijk dat er mensen
zonder middelen zijn die maanden op hun uitkering
moeten wachten. Hij vindt dat dit eigenlijk niet
moet kunnen.
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Hij wenst zijn tegenkandidaat trouwens ook veel
succes. De raad moet maar kiezen, en hij hoort de
uitslag wel.

Geconcludeerd wordt dat de heer De Wildt met
meerderheid van stemmen is benoemd.
De vice-voorzitter feliciteert de heer De Wildt met
diens benoeming als vice-voorzitter van de raad en
wenst hem in die functie sterkte en wijsheid.
Voorts wenst hij de heer Schoo veel wijsheid in
diens huidige functie als gewoon raadslid.

De vice-voorzitter moet even een correctie aanbrengen: hij is niet vier jaar vice-voorzitter geweest,
maar twee jaar en vier maanden.
De heer De Wildt presenteert zich als volgt.
Hij wil allereerst zijn opponent danken voor diens
vriendelijke woorden. Hopelijk zal de strijd op een
sportieve manier worden uitgevochten. Hijzelf kan
zijn gewicht helaas niet in de strijd werpen, maar hij
kan na een voetbalblessure van een aantal jaren
geleden weer tamelijk hard lopen, dus die uitdaging
zou hij willen en durven aangaan!
Spreker heeft gemerkt dat sommige collega's wat
verbaasd waren over zijn kandidaatstelling voor het
vice-voorzitterschap. Dat verbaast hem niet, want
toen zijn fractie hem vroeg, was zijn eerste reactie:
"Ik weet niet of ik dat wel leuk vind." Hij heeft er
uiteraard toch over nagedacht, er met een aantal
mensen over gesproken en zich ingelezen. Gaandeweg werd hij eigenlijk steeds enthousiaster. Nu ziet
hij het als een uitdaging de lijn die eerder is ingezet
door partijgenoot Herman Lange en die door Henk
Huttinga is voortgezet op te pakken en te vervolgen,
maar dan wel op zijn eigen manier. Spreker wil
graag een primus interpares zijn, de eerste onder
zijns gelijken. Hij benadrukt dat omdat hij vindt dat
je ook als vice-voorzitter van de raad gewoon
raadslid moet kunnen zijn, ín het politieke gebeuren, niet er bóven. Als vice-voorzitter zul je wel de
voorzitter, i.c. de burgemeester, moeten vervangen,
en dan behoor je heel netjes politiek neutraal te zijn.
Hij kan dat in elk geval proberen en hoopt dat hem
dit ook zal lukken, al realiseert hij zich dat het hem
best weleens moeite zou kunnen kosten.
Als voorzitter van het presidium is de uitdaging de
rol van de raad uit te bouwen en te versterken.
Als de raad hem het vertrouwen geeft, neem spreker
de uitdaging aan.

De heer Schoo deelt mede rustig door te gaan op de
ingeslagen weg.
B3.

Instelling raadscommissies ex artikel 82
Gemeentewet
[Stuknr. RA06.0059, gewijzigd voorstel)

De vice-voorzitter wijst erop dat is gekozen voor
drie raadscommissies: wonen en ruimte, samenleving en bestuur en middelen. Er is een kleine wijziging aangebracht in de aandachtsgebieden: ten aanzien van de commissie wonen en ruimte milieu en
reiniging en verkeer, vervoer en Stedenkring, het
schrappen van Stedenkring voor de commissie samenleving en toevoeging voor de commissie bestuur en middelen van AREA.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het onder nr. B3 vermelde
voorstel van burgemeester en wethouders besloten.
B4.

Experimenteerartikel in Reglementen
van orde raad en raadscommissies en de
verkiezing van de commissievoorzitters/leden van het presidium
[Stuknr. RA06.0060]

De heer Sulmann wijst erop dat zijn voorletters
niet juist zijn vermeld. Deze moeten zijn: J.H.G.
De vice-voorzitter moet er voorts op wijzen dat de
voorletters van de heer Douwstra zijn: D.J.
De heer Arends vraagt aandacht voor het vierde
punt van het ontwerpbesluit, waarin het gaat om
commissieleden, niet raadslid zijnde. De PvdAfractie gaat ervan uit dat voor die commissieleden
dezelfde eisen gelden als voor raadsleden en dus dat
alle opvolgers voldoen aan de eisen die in wettelijke
zin worden gesteld aan een raadslid. Het gaat dan
om woonplaats, functievermenging enzovoort.

De vice-voorzitter verzoekt mevrouw Zinnemers
en de heren Wilms en Van Hoffen het stembureau
te vormen, verzoekt de raadsleden hun stembiljetten
in te vullen en schorst vervolgens de vergadering
voor het vaststellen van de stemmingsuitslag.
Schorsing.
De vice-voorzitter heropent de vergadering en verzoekt de voorzitter van het stembureau de uitslag
van de gehouden stemming mede te delen.

Burgemeester Bijl merkt op dat het Reglement van
orde voor de raadscommissies niet expliciet het
woonplaatsbeginsel aangeeft. Als de raad uitspreekt
dat dit beginsel dient te worden gehanteerd, is het
aan de diverse partijen zich daaraan te houden.
Wellicht moet het Reglement in dat geval op dit
punt worden aangepast.

Mevrouw Zinnemers-Warmolts deelt mede dat 37
stembiljetten zijn ingeleverd, waarop 33 stemmen
op de heer J.H. de Wildt en 4 stemmen op de heer
A.W.J. Schoo zijn uitgebracht.
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De heer Arends zegt dat hierover in het fractievoorzittersoverleg is gesproken. Daarin bleek een
meerderheid van mening dat het moet worden geregeld zoals zojuist aangegeven. Hij gaat ervan uit dat
in een volgende raadsvergadering een wijziging als
bedoeld in het Reglement wordt opgenomen.

zodat met meerderheid van stemmen zijn benoemd:
de heren Sulmann, Douwstra en Dijkgraaf.

Burgemeester Bijl denkt dat het verstandig is dat,
als dit de mening is van de meerderheid van de raad
is, het Reglement wordt aangepast aan deze opvatting.

B5.

De vice-voorzitter feliciteert de gekozenen met hun
benoeming en wenst hen veel wijsheid toe bij het
vervullen van hun taak.
Aanwijzing vertegenwoordiging in diverse instellingen en organisaties
[Stuknr. RA06.0061]

De vice-voorzitter wijst erop dat de voorletter van
mevrouw Houwing (voordracht Esdal College) niet
J. maar T. is.
Na het invullen van de stembiljetten schorst hij de
vergadering voor het bepalen van de stemmingsuitslag.

De vice-voorzitter bevestigt dat het aangegevene
inderdaad de mening was van de fractievoorzitters.
De heer Dijkgraaf wil van zijn kant nog een opmerking maken over punt 4 van het ontwerpbesluit.
De GroenLinks-fractie betreurt het dat er net als in
de vorige periode voor is gekozen dat maximaal een
commissielid, niet raadslid zijnde en opvolgend in
de lijn van de verkiezingen, de betrokken raadsfractie mag vertegenwoordigen in een raadscommissie.
De fractie is en blijft er voorstandster van dat niet
alleen de eerste opvolger, maar ook een volgende
moet kunnen toetreden tot een commissie. Spreker
zal niet tegenstemmen, maar hij wil deze kanttekening wel graag genotuleerd zien.

Schorsing.
De vice-voorzitter heropent de vergadering en verzoekt de voorzitter van het stembureau de stemmingsuitslag mede te delen.
Mevrouw Zinnemers-Warmolts deelt mede dat de
uitslag van de gehouden stemming als volgt luidt:
• EMCO-groep
de heer J. Kuper (AB-lid, beoogd DB-lid – 37
stemmen) en de heer G. Evenhuis (plv. AB-lid,
beoogd plv. DB-lid – 36 stemmen), de heer H.J.
Hulsegge (AB-lid – 35 stemmen), mevrouw A.G.
Louwes-Linneman (plv. AB-lid – 37 stemmen), de
heer J.H. Thole (AB-lid – 36 stemmen), de heer F.
Ensink (plv. AB-lid – 37 stemmen), de heer A.W.J.
Schoo (AB-lid) – 37 stemmen) en de heer W.L.H.
Moinat (plv. AB-lid – 37 stemmen)
zodat allen zijn benoemd;

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens
conform het onder nr. B4 vermelde voorstel van
burgemeester en wethouders besloten.
Vervolgens wordt overgegaan tot stemming over de
benoeming van commissievoorzitters/leden van het
presidium. Na het invullen van de stembiljetten
wordt de vergadering geschorst voor de bepaling
van de stemmingsuitslag.
Schorsing.

• Esdal College
mevrouw M.H. Thalens-Kolker (37 stemmen), de
heer W.O. Meijer (28 stemmen) mevrouw
T. Houwing-Haisma (31 stemmen) en de heer
J. Dijkgraaf (12 stemmen),
zodat mevrouw Thalens-Kolker, de heer Meijer en
mevrouw Houwing-Haisma zijn benoemd;

De vice-voorzitter heropent de vergadering en verzoekt de voorzitter van het stembureau de uitslag
van de gehouden stemming mede te delen.
Mevrouw Zinnemers-Warmolts deelt mede dat 37
biljetten zijn ingeleverd, waarop zijn uitgebracht:

•

commissievoorzitter/lid presidium
36 stemmen op de heer G.J. Horstman
29 stemmen op de heer J.H. Wittendorp
32 stemmen op de heer R.R. Ripassa
14 stemmen op de heer D.J. Douwstra,
zodat met meerderheid van stemmen zijn benoemd:
de heren Horstman, Wittendorp en Ripassa;

Vereniging van Aandeelhouders binnen NoordNederland (VEGANN)
37 stemmen op de heer J. Kuper en 37 stemmen op
mevrouw Y.J. Boxem-Klein,
zodat beiden zijn benoemd;
•

Aandeelhouders Waterleiding Maatschappij
Drenthe (WMD)
37 stemmen op de heer F. Ensink,
zodat deze is benoemd;

plaatsvervangend commissievoorzitter
31 stemmen op de heer J.H.G. Sulmann
28 stemmen op de heer D.J. Douwstra
34 stemmen op de heer J. Dijkgraaf
18 stemmen op de heer A.W.J. Schoo,

• Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
37 stemmen op de heer C. Bijl,
zodat deze is benoemd;
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• Regionale Brandweer Drenthe (RBD)
37 stemmen op de heer C. Bijl,
zodat deze is benoemd;

De vice-voorzitter moet vaststellen dat de raad ook
hiervoor geen stuk heeft bereikt.
De heer Reitsma merkt op dat de stukken van RIS
hadden kunnen worden gehaald.

•

Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en
rampen in Drenthe
37 stemmen op de heer C. Bijl,
zodat deze is benoemd;

De vice-voorzitter vindt het fantastisch dat dit kan,
echter: beloofd is dat bepaalde stukken nagezonden
zouden worden. Hoe het kan dat dit niet is gebeurd,
weet hij niet.
Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat wordt voorgesteld:
1.
de heer J.A. Hekman ontheffing te verlenen
van diens functie van raadsgriffier van de
gemeente Emmen en hem voor de duur van
zijn wethouderschap bij de gemeente
Amersfoort non-activiteitsverlof te verlenen
als ambtenaar in algemene dienst van de
gemeente Emmen;
2.
de heer G. Marissen, directeur dienst bedrijven, te benoemen tot waarnemend
raadsgriffier van de gemeente Emmen.

• Recreatieschap Drenthe
37 stemmen op de heer C. Bijl,
zodat deze is benoemd;
• GGD Drenthe
• 37 stemmen op de heer H.G. Jumelet,
zodat deze is benoemd;
• KOBALT
is komen te vervallen;
• Eems Dollard Regio (EDR)
37 stemmen op de heer H.G. Jumelet
37 stemmen op de heer H. Huttinga,
zodat beiden zijn benoemd.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het onder nr. B7 vermelde
voorstel van burgemeester en wethouders besloten
tot ontheffing van de heer J.A. Hekman van diens
functie als raadsgriffier.
Tevens wordt de heer G. Marissen geacht schriftelijk te zijn benoemd tot waarnemend griffier.

De vice-voorzitter feliciteert alle benoemden en
wenst hen sterkte en wijsheid in hun functies.
B6.

Benoeming leden in rekenkamercommissie Emmen
[Stuknr. RA06.0062]

B8.

Mededelingen en ingekomen stukken
[Stuknr. RA06.0064]

1.

GGD Drenthe – begrotingswijziging en
interimdirectie;

2.

Brief VNG over cameratoezicht op openbare plaatsen;

3.

Brief Tibet Support Groep Nederland 'Solidair met het Tibetaanse volk';

De vice-voorzitter heropent de vergadering en verzoekt de voorzitter van het stembureau de uitslag
van de gehouden stemming mede te delen.

4.

Brief VNG d.d. 17-2-2006 inzake herzien
Reglement van orde en Commissieverordening;

Mevrouw Zinnemers-Warmolts deelt mede dat 37
stembiljetten zijn ingeleverd, waarop zijn uitgebracht: 34 stemmen op mevrouw S. RougoorMahalbasic en 35 stemmen op de heren H.J.
Hulsegge en T.D. Reitsma, terwijl 2 biljetten in
blanco zijn ingeleverd, zodat de voorgedragenen
zijn benoemd.

5.

Brief ministerie BZK d.d. 20-3-2006 inzake
benoemingsprocedure wethouders;

6.

Brief VNG d.d. 16-3-2006 inzake kandidaten voor bestuur en commissies in nieuwe
bestuurlijke organisatie VNG;

7.

Brief Dienstenbond CNV d.d. 23-3-2006
inzake koopzondag 24-12-2006.

De vice-voorzitter moet vaststellen dat de raad
hiervoor geen stuk heeft bereikt. Hij zal nu derhalve
mededelen welke personen worden voorgesteld:
mevrouw S. Rougoor-Mahalbasic, de heer H.J. Hulsegge en de heer T.D. Reitsma.
Na het invullen van de stembiljetten schorst hij de
vergadering voor het bepalen van de stemmingsuitslag.
Schorsing.

De vice-voorzitter wenst ook deze benoemden van
harte geluk, sterkte en wijsheid bij de uitoefening
van deze zware functie.
B7.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onder 1 tot en met 7 vermelde
stukken voor kennisgeving aangenomen.

Benoeming waarnemend raadsgriffier
[Stuknr. RA06.0063]
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De heer Schoo deelt mede dat de DOP-fractie de
heer J. Bijl, niet-raadslid zijnde, op het oog had als
vervanger in de commissies, doch dat hijzelf in de
komende maanden het werk in de commissies op
zich zal nemen, aangezien de heer Bijl ernstig ziek
is; deze moet maandag aanstaande een openhartoperatie ondergaan. De fractie heeft besloten geen andere vervanger aan te wijzen, gelet op het feit dat
over twee maanden het zomerreces begint. Zij zal
de zaak in september opnieuw bekijken, in de hoop
dat alles goed komt met de heer Bijl.

op z'n eigen wijze en dat zal ongetwijfeld zo blijven, maar de wijze waarop u beiden het gedaan hebt
was per saldo een heel plezierige en collegiale. Ik
durf te zeggen dat daar breed respect voor was. U
blijft in een andere rol actief in de raad en het is
aardig dat er een paar raadsleden zijn die ervaring
hebben met het presidiumschap/voorzitterschap.
Wellicht zal dat leiden tot een goede kruisbestuiving in de raad.
Ik wil u beiden bedanken met een bloemetje."
(Burgemeester overhandigt bloemen aan mevrouw
Houwing en de heer Huttinga). (Applaus)

De vice-voorzitter sluit zich bij deze laatste woorden aan. Hij wenst de heer Bijl veel sterkte en beterschap en neemt kennis van de omstandigheid dat
de heer Schoo voorlopig optreedt als waarnemend
commissielid. Dat is met het experimenteerartikel
geen enkel probleem.
B9.

Burgemeester Bijl richt zich vervolgens tot de
voormalige raadsgriffier.
"Het is een week van afscheid en wisselingen van
de wacht. Dat heeft verschillende kanten. Soms is
een afscheid iets wat je betreurt, maar als het gepaard gaat met een wenkend perspectief is het misschien niet het allerergste wat je kan overkomen.
Jelle, je hebt net niet vier jaar vol gemaakt, want je
kwam iets later dan het aantreden van de nieuwe
raad. Je moest invulling gaan geven aan een nieuwe
functie. De functie van griffier was wel bekend van
de Tweede Kamer en Provinciale Staten, maar in
gemeentelijk verband was er sprake van een nieuw
fenomeen, gekoppeld aan het dualisme. In een cynische bui heb ik weleens gezegd: heeft het dualisme
nu wel voordelen?, maar het heeft in elk geval een
paar banen gecreëerd. De raadsgriffie was nieuw en
ging zorgen voor ondersteuning van de gemeenteraad. Als je, zoals ik, enige decennia binnen het
monistische model hebt gefunctioneerd, moet je
toch wel even wennen aan een nieuw model.
Voor zover er binnen Emmen weleens kanttekeningen werden en worden gezet bij het dualisme, zou
ik willen zeggen: het lag niet aan jou! Je gaf met
groot enthousiasme en punctualiteit invulling aan de
functie. Je hebt een fantastische achtergrond met
ambtelijke, politieke en bestuurlijke ervaring. Je
kon je dus heel goed inleven in de organisatie, in de
raad, in het college. Je had voor ons al vaak vooruitgedacht en droeg een oplossing aan. Mij dunkt
dat je een heel goede start hebt gemaakt voor het
griffierschap en dat het voor de volgende griffier
nog knap lastig zal worden jou te doen vergeten,
want je hebt wat neergezet! Ik heb daar waardering
voor, ook voor de wijze waarop je meedacht en
meewerkte. Je zei weleens: ik ben ook nog meewerkend voorman, want er moeten tenslotte dingen
gebeuren! Je was daar niet te beroerd voor, tot en
met het opzetten van de parasols als bij ons in de
tuin de barbecue voor de raad werd gehouden; je
kwam dan wat eerder om te helpen.
Kortom, je hebt in mijn beleving een goede prestatie geleverd bij de invulling van het griffierschap.
De manier waarop je dat deed, dwong respect af.
Maar ja, het politieke bloed, dat af en toe bleek in je
werk, je oplossing en je meedenken, heeft zich weer
doen gelden en je hebt gekozen voor het wethouder-

Afscheid van de heer J.A. Hekman als
raadsgriffier

De vice-voorzitter heet de heer en mevrouw
Hekman, beiden aanwezig op de publieke tribune,
van harte welkom. Hij heeft de mededeling gekregen dat enkele mensen het woord tot de heer
Hekman willen richten, allereerst burgemeester Bijl.
De heer Van Hoffen stelt voor dat de heer en mevrouw Hekman plaatsnemen achter de bestuurstafel.
De vice-voorzitter vindt dat wel een aardig idee!
Hij nodigt de heer en mevrouw Hekman uit naar
voren te komen en plaats te nemen achter de bestuurstafel.
Burgemeester Bijl spreekt als volgt:
"Voordat ik het woord richt tot de vorige griffier wil
ik even stilstaan bij het feit dat wij vanaf vanavond
een nieuw presidium hebben en dat twee leden van
het vorige presidium zich niet herkiesbaar hebben
gesteld: mevrouw Houwing en de heer Huttinga.
Als zij zich wél herkiesbaar zouden hebben gesteld,
zouden zij naar mijn inschatting een goede kans
gemaakt hebben herkozen te worden, want zij hebben de afgelopen vier jaar in het presidium blijk
gegeven van betrokkenheid bij het raadswerk en
van bereidheid het avontuur met het dualisme aan te
gaan en de nieuwe rol van de raad vorm te geven.
Vanavond heeft de heer De Wildt het voorzitterschap van het presidium en het vice-voorzitterschap
van de raad verworven en gezegd als primus interpares, als eerste onder zijns gelijken, te willen opereren, maar in deze functies moet je af en toe tegen
collega-raadsleden zeggen: en nu even niet! Iedereen zal verstandelijk aanvaarden dat het zo gaat < je
dient de voorzitter te respecteren op het moment dat
je even je mond moet houden >, maar soms is nonverbaal te merken dat dit weleens moeilijk is.
Mevrouw Houwing en de heer Huttinga, ik wil u
beiden bedanken voor uw inzet. Iedereen doet het
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schap. Dat is een van de allermooiste banen die er
bestaan, misschien wel mooier dan het griffierschap, dus daar heb ik alle begrip voor!
Ik wil je bedanken voor alles wat je voor ons hebt
gedaan. Ik wens je alle succes in je nieuwe werkkring. Mochten wij nog eens iets van moeilijke
zaken willen weten, dan kunnen we in Amersfoort
terecht voor gratis advies, daar ga ik althans van
uit!"

vertrekken, zo snel al, want wat is nu drieëneenhalf
jaar?
Even een korte terugblik op jouw werkzaamheden.
Met vaart ging jij van start, onder meer door over te
gaan tot werving en selectie van griffiemedewerkers. De griffie kreeg snel een heldere structuur en
personele invulling. Je gaf heel duidelijk gestalte en
inhoud aan de term 'procesgriffier', immers: die
wilden wij hier graag hebben. Je initieerde, je ontwierp, je startte processen en bewaakte die ook
nauwgezet. Je gaf enorm veel adviezen, je had legio
ideeën en vele werden in daden omgezet. Je gaf
mede leiding aan het verder gestalte geven van de
duale ontwikkeling die in 2002 in gang was gezet,
ook aan instrumenten en kwaliteiten van de raad. Je
bereidde diverse conferenties voor en je was secretaris van het presidium en het fractievoorzittersoverleg. Je combineerde denken en doen op een
bijzonder hoog niveau. En last but not least: je gaf
leiding aan de griffie. Je was kennelijk zo geliefd
dat jouw medewerkers mij een hartenkreet deden
doen toekomen toen jouw vertrek definitief dreigde
te worden. Die hartenkreet kan ik alleen maar in vet
gedrukt onderstrepen, want de afgelopen twee jaar
en vier maanden heb ik enorm van jou geprofiteerd.
Je was voor mij als vice-voorzitter van de raad en
voorzitter van het presidium een ware steun en toeverlaat. Er was wederzijds een groot vertrouwen en
een buitengewoon prettige samenwerking.
Ook persoonlijk vind ik het erg jammer dat je ons
verlaat. Het is voorwaar geen sinecure een nieuwe
griffier van het kaliber en de inhoud van Jelle
Hekman te vinden. Dat jouw gezin je waarschijnlijk
spoedig richting Amersfoort zal volgen, is begrijpelijk, maar eveneens jammer. Een vrolijke en humorvolle vrouw en een fijn stel jongens. Bijzondere
dank ook aan hen, want zij gaven jou de ruimte om
voor ons te zijn wie je de afgelopen tijd was. Eerst
wekelijks heen en weer, en later vanuit het prachtige Schoonebeek. Ook jouw gezin zullen we zeker
missen. Ik dank jullie wel!"

(Burgemeester Bijl biedt de heer Hekman als afscheidscadeau een kunstwerk aan en mevrouw
Hekman een boeket bloemen). (Applaus)
Burgemeester Bijl verduidelijkt:
"Het kunstwerk stelt een kip voor. Kippen zijn heel
aardige beesten, en in het kunstwerk is veel symboliek te zien, maar absoluut niet dat jij, Jelle, rond
liep als een kip zonder kop! Je hebt op een goede
manier van je aanwezigheid blijk gegeven, je pikte
af en toe ergens wat weg, in de goede zin van het
woord, als voeding voor ons om op een goede manier te besturen. Ik hoop dat met dit kunstwerkje de
gemeente Emmen nog enige tijd in jouw herinnering blijft."
De heer Huttinga spreekt als volgt:
"Geachte heer Hekman, beste Jelle. Toen jij de burgemeester en mij vertelde van je mogelijk op handen zijnde vertrek voor het wethouderschap in
Amersfoort dacht ik stiekem: ik hoop dat de collegebesprekingen daar zó verlopen dat Jelle gepasseerd wordt! Wat slecht van mij, hè! Maar jij weet
als geen ander dat ik jou deze prachtige nieuwe
baan, die tegelijk een hernieuwde kennismaking
met het soort werk en de stad betekent, natuurlijk
van harte gun en toewens. Wat is het echter beroerd
voor ons in Emmen dat je vertrekt! Waarom? De
burgemeester heeft er al iets over gezegd, maar ik
doe er nog een schepje bovenop.
Jelle maakte meteen al tijdens de sollicitatiegesprekken, in de herfst van 2002, een uitstekende
indruk op de beide sollicitatiegesprekscommissies.
Hij had zich erg goed voorbereid, wist veel van
Emmen, had een heldere, duidelijke visie op het
dualisme in de lokale politiek en de plaats van de
griffier daarin. Je had ter verduidelijking zelfs een
A4-notitie voorbereid. Dat vonden wij echt verpletterend.
Jelle, jij was een van de laatste gesprekskandidaten,
maar door de indruk die jij achter liet, werd bij mij
bijna de herinnering aan de andere gesprekspartners
van die dag uitgewist. Gelukkig had ik mijn aantekeningen nog! Dat je onze eerste keus was, is dan
ook niet verwonderlijk. En dat je vervolgens ook
daadwerkelijk wilde komen, gaf het presidium van
destijds grote voldoening. Die voldoening overheerst nog steeds, zeker bij de leden van het huidige
demissionaire presidium en naar ik vrijwel zeker
weet ook bij de diverse fracties en individuele
raadsleden. Daarom zien wij jou met lede ogen

(De heer Huttinga overhandigt bloemen aan de heer
Hekman). (Applaus)
De heer Arends spreekt als volgt:
"Ik sta hier in een heel bijzondere functie, namelijk
als plaatsvervangend nestor van de raad. In de vorige raadsperiode was ik nog het jongste raadslid en
nu plaatsvervangend raadsnestor – het kan verkeren! Als je de 40 gepasseerd bent, kun je niet meer
het jongste raadslid zijn < met veel plezier heb ik
die titel aan het BGE-raadslid Van der Weide overgedaan >, maar om meteen te worden gepromoveerd tot plaatsvervangende raadsnestor is wel weer
even wat anders! Hoe dan ook, in die hoedanigheid
mag ik de vertrekkende griffier toespreken, en dat
doe ik met veel plezier.
Geachte heer Hekman, beste Jelle. Allereerst onze
felicitaties met jouw verkiezing als wethouder van
de gemeente Amersfoort. Een stevige portefeuille is
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jou ten deel gevallen en je gaat een stad besturen die
je na aan het hart ligt. Wat kan een mens zich nog
méér wensen? Jouw verkiezing tot wethouder vult
in Amersfoort een leemte op, maar laat in Emmen
een gat vallen. Dat soort dingen is nu eenmaal inherent aan het leven – je maakt keuzes en die hebben
zo weer hun eigen consequenties.
Ruim drie jaar geleden kwam je vanuit Amersfoort
naar Emmen. Je was in Amersfoort wethouder,
maar de verkiezingen in 2002 kenden een dusdanig
verloop dat continuering van die functie niet mogelijk was. In december 2002 was je voor het eerst
officieel in de griffiersfunctie aanwezig in een
raadsvergadering van de gemeenteraad van Emmen.
De toenmalige vice-voorzitter van de raad, de heer
Lange, verwelkomde je met een korte speech.
Hierin gaf hij aan dat een van de belangrijkste taken
waarvoor jij je gesteld zou zien betrekking had op
het dualisme, namelijk het onderscheiden van de
rollen van de raad en het college. De heer Lange
stelde er vertrouwen in te hebben dat je als griffier
de raad zou bijstaan om het dualisme nog beter uit
de verf te laten komen. De woorden van de heer
Lange moesten wellicht ook gezien worden in het
licht van de enigszins tumultueus verlopen begrotingsvergadering in november 2002. Die vormde
een voorbeeld van de omstandigheid dat ten aanzien
van het dualisme nog een groeiproces moest worden
doorlopen. Aan jou de taak om de raad en het college te ondersteunen in dat proces.
Nu, ruim drie jaar later, kunnen we constateren dat
het proces van dualisme, dat bij wet op 7 maart
2002 werd ingevoerd, in Emmen behoorlijk goed is
doorlopen. Het vorig jaar is daarover door de raad
nog uitvoerig gesproken. De huidige raad heeft
daarvan kennis kunnen nemen in het door de griffie
opgestelde evaluatiedocument.
Tijdens de raadsvergadering van december 2002
heb jij opgemerkt het als jouw taak te zien een brugfunctie te vervullen. Alhoewel je die brugfunctie
mijns inziens toen wat eendimensionaal definieerde,
namelijk richting het ambtelijk apparaat, ben je
daarin zeer goed geslaagd. Je wilde faciliterend zijn,
vooral jegens de raadsleden ten dienste van een
goede volksvertegenwoordiging. Je hebt je sterk
toegelegd op de faciliterende rol van de griffier en
de griffie. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat
een andersoortige rol je misschien ook niet helemaal werd gegund. Weliswaar kende Emmen niet
een zogenaamd politiek presidium, maar de fractievoorzitters en, naar ik heb horen verluiden, anderen
in dit huis zagen het niet zo zitten dat de griffie een
al te duidelijk stempel drukte op het politiekbestuurlijke proces. Ik herinner mij nogal wat discussies op dit vlak in het fractievoorzittersoverleg.
Ik herinner me eveneens dat ik weleens e-mails heb
gestuurd waarin ik mij ook niet onbetuigd heb gelaten.
Jij hebt je in een en ander naar mijn indruk heel
goed weten te schikken. Je hebt je met veel elan
gestort op de mogelijkheden die jou wél ter be-

schikking stonden. Daarbij heb je met enige regelmaat de grenzen opgezocht.
Het resultaat dat hieruit uiteindelijk naar voren is
gekomen, is naar het oordeel van de gemeenteraad
zeer positief. Het komt mij voor dat jouw persoonlijke kwaliteiten je in deze functie zeer van nut zijn
geweest. We hebben jou leren kennen als een zeer
aimabele persoon, als een bruggenbouwer. Je paart
zachtmoedigheid aan vasthoudendheid. Je zocht
steeds naar de oplossingmogelijkheden, maar je
wees ons ook op de risico's, de onmogelijkheden en
de bezwaren. Je hebt je in dat opzicht steeds een
trouw dienaar van de raad getoond. Het zijn naar
mijn mening jouw kwaliteiten geweest die het mogelijk maakten meningsverschillen niet tot conflicten te laten uitgroeien. Het is mij overigens ook
gebleken dat je alle partijen in de raad als gelijkwaardig tegemoet trad. Niemand heeft jou kunnen
betrappen op enige vooringenomenheid, noch op
enige partijpolitieke voorkeur. Van mijn collega's
heb ik in dit opzicht nooit enig misprijzen vernomen, en ik ben ervan overtuigd dat dit wel het geval
zou zijn geweest als hiervan ook maar het minste
zou zijn bespeurd.
Beste Jelle, ik meen te kunnen zeggen dat de hele
raad jou zeer erkentelijk is voor de wijze waarop jij
ons in de afgelopen periode ter zijde hebt gestaan.
Wij hebben dit bijzonder gewaardeerd en kijken dan
ook met waardering terug op deze periode van samenwerking. We wensen jou in je nieuwe functie
heel veel succes en met je gezin heel veel geluk en
gezondheid voor de toekomst."
(De heer Arends overhandigt bloemen aan de heer
Hekman). (Applaus)
De heer Thole spreekt als volgt:
"Beste Jelle, ik heb begrepen dat de griffie het vanaf
het begin heel druk heeft gehad. Veel mensen
klopten aan met problemen, voor adviezen, vragen
enzovoort. Volgens mijn informatie was de CDAfractie een van de fracties die het vaakst om advies
vroegen. Ik weet niet of dat een goed of een slecht
teken is! In elk geval voel ik mij een beetje verplicht nog iets extra's te doen in de vorm van een
klein gedichtje. Eerst wilde dat gewoon niet lukken,
maar gistermiddag kreeg ik bij alle lovende woorden aan het adres van de afscheid nemende wethouders opeens inspiratie. Ik begon wat te krabbelen en
uiteindelijk is het gelukt, althans: er staan tien regels op papier. Ik heb niet het niveau van een stadsof een dorpsdichter; zeg maar dat ik even de raadsdichter-ad hoc ben.
Ik zal het gedichtje voorlezen en het daarna aan jou
aanbieden. Er staat boven dat het een certificaat van
bekwaamheid is.
Nog maar vier jaar geleden
zette je in Emmen de eerste schreden
als griffier van de Emmer raad
was je iemand van woord en daad
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je bent betrouwbaar, open en gedegen
vragen en problemen kwamen nooit ongelegen
een brede kennis, een goede naam
altijd behulpzaam, attent en bekwaam
het dualisme schiep je in Emmen een mooie baan
als wethouder in Amersfoort ga je nu van ons vandaan.

zijn. Een uitdrukking als van Freek Ensink is wat
mij betreft ook een uiting van de humor in de raad.
In dit verband wil ik ook zeker Ton Schoo noemen,
die ons altijd weer tot hilariteit wist te brengen.
Humor hoort er in de politiek bij en maakt het
raads- en collegewerk een stuk gezelliger.
De uitdrukking: 'de bedrijventerreinen liggen er
uitnodigend bij', was van wethouder Evenhuis. Een
ander zei dat de terreinen braak liggen, maar ik kan
mij beter binden in de eerste uitspraak. Een andere
uitspraak van wethouder Evenhuis was dat voor het
binnenhalen van werkgelegenheid, erg belangrijk,
hier twee keer zo hard moet worden gelopen. Ik zeg
daarbij: je hebt hier ook vier keer zoveel te bieden!
Laat dat blijken en haal werkgelegenheid naar u toe,
want die is hier dringender nodig dan in de Randstad, waar het langzamerhand wel érg vol is.
Ik wil de raad, het college en de gemeentesecretaris
bedanken. Ik heb hier met veel plezier gewerkt. Dat
u dat gemerkt hebt, vind ik leuk, maar ik heb het
zoals gezegd met veel plezier gedaan, voor alle
fracties. Erg leuk was ook dat de fracties voor advies naar de griffie kwamen. Ik zou willen zeggen:
ga daar mee door, want het maakt het werk bij de
griffie boeiend als er een beroep op ondersteuning
wordt gedaan.
Wat de collega's in het ambtelijk apparaat betreft: ik
heb wel het gevoel gehad dat een beetje de kat uit
de boom is gekeken, dat een beetje werd afgewacht
wat die Hekman nu voor type was, maar anderzijds
ook veel jeugdig enthousiasme in het apparaat ervaren. Het project om jonge ambtenaren binnen te
halen en ze aan leuke klussen te zetten heb ik als
heel plezierig ervaren.
Het presidium was een heel inspirerende club, eigenlijk een vriendenclub. Er is lekker, plezierig en
efficiënt gewerkt.
Het tandem Cees Bijl en Henk Huttinga en daarvóór
met Herman Lange, was uniek. Ik houd steeds griffiers voor dat Emmen in het delen van het voorzitterschap bijzonder is. Het is ook bijzonder dat een
burgemeester die ruimte geeft, want gemiddeld
genomen zijn burgemeesters zulke baasjes dat ze
opzij schuiven als eerverlies beschouwen. Déze
burgemeester gaat daar royaal mee om, en ik denk
dat u dat allemaal als plezierig ervaart.
Ten slotte dank aan de medewerkers op de griffie:
Alma, Harry, Erik. We hebben met ons allen met
veel toewijding gewerkt. Ik had een spreuk van
Vondel uit het stuk De Roskam op mijn kamer hangen die ik zal meenemen. De spreuk is in Oudhollands; u moet zelf maar kijken of u hem wilt of kunt
vertalen. Hij luidt: 'Als het gemeen u roept, bezorgt
dit als uw eigen'. Dat is het credo van mijzelf en
zeker ook van de mensen op de griffie. Hartelijk
dank voor het vele plezier en de collegialiteit." (Applaus)

Ik hoop dat je voor dit certificaat een goede plek
zult vinden. Je zou het in je slaapkamer kunnen
ophangen of in je werkkamer in Amersfoort!"
(De heer Thole biedt het gedichtje aan de heer
Hekman aan). (Applaus)
De vice-voorzitter vindt het mooi dat raadsleden
een oud-griffier helpen indruk op diens vrouw te
maken!
De heer Hekman spreekt ten slotte als volgt:
"Hartelijk dank voor de prachtige woorden. Daar
zal ik maar niet te veel op ingaan, want anders ga ik
blozen!
Ik wil nog graag enige impressies geven van dingen
die mij zijn opgevallen en zijn bijgebleven van de
raad van Emmen. Ik zou daar heel lang over kunnen
praten, maar dat wil ik u niet aandoen en wil mij
dan ook beperken tot een drietal uitspraken. De
eerste is: 'de raad is de baas'. De tweede: 'mijn dialect is beter dan mijn grammatica'. De derde: de
bedrijventerreinen liggen er uitnodigend bij'.
Allereerst een toelichting op de uitspraak: 'de raad
is de baas'. Dit sluit eigenlijk aan bij hetgeen Bouke
Arends zojuist heeft gezegd. Mijn eerste impressie
in Emmen kreeg ik bij de begrotingsbehandeling in
2002. Daaruit bleek duidelijk dat de raad in Emmen
de baas is. Dat heeft te maken met zelfbewuste
fracties, de ene wat zelfbewuster dan de andere, en
anderzijds met een college dat bereid is naar de raad
te luisteren en het aangegeven beleid uit te voeren.
In Emmen wil het college niet de baas spelen, maar
in het land zijn er nog voldoende colleges die dat
wél doen en vinden dat het zo hoort. Hoewel ik niet
weet of het college zich iets van een advies van een
oud-griffier aan wil trekken, zou ik het college willen meegeven dat het af en toe wel wat meer op zijn
strepen zou kunnen gaan staan om de balans tussen
college en raad goed te krijgen.
'Mijn dialect is beter dan mijn grammatica' was een
uitspraak van Freek Ensink. Die staat eigenlijk voor
twee dingen: het zelfbewustzijn van de mensen in
Drenthe en hun trots op Drenthe, met name de rust
en de ruimte in de Drentse zuidoosthoek. Wat mij
wel is opgevallen, is dat raadsleden het soms hebben over 'op z'n goed Drents' en er dan vervolgens
een Engelse term achteraan gooien. Ik zou de
raadsleden willen aanraden het Drents af en toe te
gebruiken. Eerlijk gezegd werd er in de raad meer
Fries dan Drents gesproken. Daar waren Tjalling
Reitsma en burgemeester Bijl voor verantwoordelijk. Emmen ligt in Drenthe en daarop kan men trots

De vice-voorzitter spreekt ten slotte als volgt:
"Ik wil nog even iets zeggen over dat Fries en het
vermeende Drents dat Engels blijkt te zijn. Ik heb
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mij ooit laten vertellen dat de Saksen bij het overzwemmen wat mensen achterlieten en dat zij in
Friesland zijn geland!
Ik dank u allen hartelijk voor de afgelopen periode
en het in mij als vice-voorzitter van de raad gestelde
vertrouwen. De burgemeester dank ik voor de
ruimte die hij mij gaf. Ik heb erg veel inspiratie en
energie opgedaan en daar was u, maar natuurlijk
vooral de oude raad, allen de brandstof voor. Met
bijzonder veel plezier heb ik het vicevoorzitterschap van de raad vervuld. Ik neem met
enig weemoed afscheid van deze functie, maar geeft
haar graag over in de vertrouwde handen van Han
de Wildt. Zelf zal ik mijn plek in de raad weer opzoeken, gewoon op mijn raadszetel, Ik zal dan als
fractievoorzitter gaan functioneren."
Spreker vermeldt dat er nog een hapje en een
drankje in het bedrijfsrestaurant kan worden genuttigd en sluit de vergadering met dank voor de aandacht, de inbreng en de belangstelling (21.47 uur).
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1
juni 2006.
Voorzitter,
Griffier,
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A

3

RA06.0065

Notulen openbare vergadering van 14 maart 2006

A

4

RA06.0044

Project Emmerschans-Noord

A

5

RA06.0052

Vaststellen grenzen bebouwde kom in de gemeente Emmen

A

6

RA06.0053

Onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van
de Spoel ten oosten van de Spil te Emmer-Compascuum

A

7

RA06.0045

Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen – gemeente
Emmen

A

8

RA06.0050

Voorbereiding multifunctionele accommodatie Delftlanden

A

9

RA06.0054

Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2006

De nrs. A10 t/m A16 zijn komen te vervallen.
A

17

RA06.0031

Planschadeverzoek van de heer en mevrouw Elbertsen,
Bosmanstraat 2 te Nieuw-Amsterdam

A

18

RA06.0043

Begrotingswijziging programmabegroting 2006

A

19

RA06.0041

Nota Activabeleid gemeente Emmen (RIS.2131)

A

20

RA06.0055

Grondexploitatie Slenerbrink

A

21

RA06.0049

Aanwijzing Stichting RAP en EMCO-groep

A

22

RA06.0051

Voorstel voor het op een andere wijze omgaan met huisuitzettingen/aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening

A
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RA06.0056

Financiering van de uitvoering van het informatie meerjarenontwikkelingsplan (iMOP)

B

1

RA06.0046

Rapport 'Verkennend onderzoek bevordering arbeidsparticipatie in Emmen' van de rekenkamercommissie Emmen
(RIS.2142) + aanbiedingsbrief (06.10463) + reactie college
(06.06447)

B

2

RA06.0058

Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad

B

3
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B
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B
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RA06.0061

Aanwijzing vertegenwoordiging in diverse instellingen en
organisaties
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RA06.0062
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B
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RA06.0063
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B

8

RA06.0064

Mededelingen en ingekomen stukken

B

9

--

Afscheid van de heer J.A. Hekman als raadsgriffier
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