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Openbare vergadering van de raad der gemeente Emmen, gehouden op
donderdag 19 oktober 2006 te 19.30 uur in het raadhuis te Emmen
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Voorzitter:
Plv. voorzitter:
Griffier:

de heer C. Bijl
de heer J.H. de Wildt
de heer G. Marissen, waarnemend griffier

Aanwezig bij de aanvang 34 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, B.J. Hoekstra en G.J. Horstman, de dames T. Houwing-Haisma en Z.S. Huising-Oldengarm,
de heren H. Huttinga en H. de Jonge, de dames R.G. Logtenberg-de Wolde en A.G. Louwes-Linneman, de
heer W.O. Meijer, mevrouw M.J. Meulenbelt, de heren W.L.H. Moinat, L. Oosting, L.T. Pekelsma, T.D.
Reitsma en R.R. Ripassa, mevrouw S. Rougoor-Mahalbasic, de heren A.W.J. Schoo, P.D. Spreeuwers,
J.H.G. Sulmann, J.H. Thole, R. van der Weide, J.H. de Wildt en J.H. Wittendorp en mevrouw J. ZinnemersWarmolts.
Afwezig 4 leden, te weten: de heren W.W.W. Halm, A. van Hoffen, H.J. Hulsegge en B.D. Wilms.
Tijdens de vergadering wordt 1 nieuw lid geïnstalleerd, te weten de heer H. Smit.
Tevens aanwezig: de wethouders G. Evenhuis, J. Holman, H.G. Jumelet, J. Kuper, A.J. Sleeking en mevrouw M.H. Thalens-Kolker.
A1.

Opening en vaststelling agenda

voor bij dezen felicitaties. Overigens is de heer
Pekelsma grootvader geworden, waarmee deze inmiddels door spreker is gefeliciteerd.
Tevens zijn afwezig de heer Hulsegge en de gemeentesecretaris de heer Mewe, de laatste vanwege
een tweedaagse bijeenkomst met collega’s.
Spreker wijst de raad op het nieuwe handboek voor
raadsleden dat allen op hun plaats zullen hebben
aangetroffen. Aan hen is het verzoek dit mee naar
huis te nemen en het daar te bewaren. Er is verder
een nieuwe kaart met adressen en telefoonnummers
uitgereikt. Degenen die daarin fouten ontdekken,
wordt verzocht dit te melden voor de kaart die in
2007 wordt samengesteld.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle
aanwezigen van harte welkom.
Hij deelt mede dat de heer Halm nog steeds wegens
ziekte verhinderd is maar vandaag ook diens verjaardag viert. Hij wenst de heer Halm nogmaals
beterschap en ook een plezierige verjaardag. Een
cadeautje is dat diens vervanging nu qua wetgeving
is geregeld, maar de vraag is nog of de vervanging
daadwerkelijk moet worden geconcretiseerd. Eigenlijk is het te hopen van niet, want dan gaat het met
het herstel van de heer Halm voorspoediger dan
verwacht.
De heer Douwstra heeft het zo vanmiddag ook
tegen de heer Halm gezegd: fijn dat het is geregeld,
maar hopelijk hoeft er geen beroep op de vervanger
te worden gedaan! Medici zullen daar echter wel
uitspraken over doen.

Desgevraagd stelt de raad de opgestelde agenda
ongewijzigd vast.

De voorzitter vermeldt dat ook de heer Van Hoffen
wegens ziekte afwezig is. De heer Wilms is afwezig
vanwege het feit dat deze vader is geworden, waar-

De voorzitter verzoekt mevrouw Houwing en de
heren Thole en Hoekstra de commissie van onder-

A1a.

1

Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging
van het nieuwe raadslid de heer H. Smit

zoek te vormen en schorst de vergadering voor de
duur van het onderzoek.
Schorsing.

vanavond wordt vastgesteld. Mede dankzij de indiening van haar initiatiefvoorstel behoort Emmen
daarmee tot de weinige gemeenten die echt werk
willen gaan maken van zorg voor dieren.

De voorzitter heropent de vergadering en verzoekt
de commissie verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens
conform het onder nr. A5 vermelde voorstel van
burgemeester en wethouders besloten.

De heer Thole rapporteert dat de commissie de
geloofsbrieven van de heer Smit heeft onderzocht
en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen
voldoet. De commissie adviseert tot toelating van de
heer Smit tot de raad van de gemeente Emmen.

A6.

Rapportage 'Onderzoek GSB' rekenkamercommissie Emmen – bijlage RIS 2284
[RA06.0128]

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het onder nr. A6 vermelde
voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

De raad besluit overeenkomstig het advies van de
commissie.

A7.

De heer H. Smit legt in handen van de voorzitter de
bij de wet gevorderde verklaring en belofte af.

Voorbereidingsbesluiten Bargermeer ten
noorden van de Rondweg
[RA06.0132]

De heer Dijkgraaf verzoekt om de aantekening
tegen dit voorstel te zijn.

De voorzitter verklaart de heer Smit hierbij geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Emmen,
feliciteert hem daarmee en wenst hem een goede
tijd in de raad. (Applaus)
Vervolgens schorst hij de vergadering om de raad in
de gelegenheid te stellen de heer Smit te feliciteren.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens
conform het onder nr. A7 vermelde voorstel van
burgemeester en wethouders besloten, met de aantekening dat het lid van de GroenLinks-fractie geacht wil worden tegen te hebben gestemd.

Schorsing.
De voorzitter heropent de vergadering en verzoekt
de heer Smit diens zetel in te nemen. Enerzijds is de
aanleiding van diens toetreden tot de raad vervelend
– anderzijds bestaat er de verplichting, ook richting
de burgers, dat de raad weer voltallig wordt als er
om welke reden ook een vacature ontstaat. De heer
Smit heeft diens democratische plicht ingevuld door
vanavond ja te zeggen tegen het raadslidmaatschap.
Spreker weet dat de heer Smit als voorzitter van de
wijkraad Emmerhout een andere planning had, namelijk in de komende jaren nog méér doen voor de
wijk, doch het gaat nu eenmaal niet altijd zoals het
gepland is. Hopelijk zal de heer Smit de ervaring
die deze in de wijk heeft opgedaan meenemen in de
raad. Bij dezen succes toegewenst!

B1.

Vervallen

B2.

Vervallen

B3.

Vervallen

B4.

Zie A6/RA06.0128

B5.

Benoeming lid werkgroep internationale
betrekkingen
[RA06.0133]

De voorzitter informeert of iemand er bezwaar
tegen heeft dat mevrouw R.G. Logtenberg-de
Wolde wordt geacht schriftelijk te zijn benoemd.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Hiertegen wordt vanuit de raad geen bezwaar gemaakt, zodat mevrouw R.G. Logtenberg-de Wolde
wordt geacht met algemene stemmen schriftelijk te
zijn benoemd.

A3.

Vervallen

B6.

Mededelingen en ingekomen stukken
[RA06.0134]

A4.

Vervallen
1.

A5.

Dierenwelzijn Uitvoeringsnotitie zorg
voor dieren + bijlage RIS.2273
[RA06.0130]

Brief Milieufederatie Drenthe – verzoek
deelname aan de Nacht van de Nacht.

A2.

Vragenhalfuur

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onder nr. 1 vermelde stuk voor kennisgeving aangenomen.

De heer Dijkgraaf deelt mede dat de GroenLinksfractie blij is dat deze uitvoeringsnotitie er nu ligt en
2

De voorzitter brengt onder de aandacht dat er in het
bedrijfsrestaurant hapjes en drankjes gereed staan.
Ter plaatse heeft het raadslid Meijer een maquette
opgesteld die diens ideeën verbeeldt over de vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel. Aan degenen
die hiervoor interesse hebben, zal de heer Meijer
graag een toelichting geven.
De vergadering is gesloten (19.50 uur).
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
30 november 2006.
Voorzitter,
Griffier,
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