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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Douwstra heropent de vergadering om 19.30 uur. De agenda wordt vanaf de
rondvraag vervolgd. Agendapunt 11I moet zijn 12C.
4.
Rondvraag
CDA constateert dat het aantal niet-werkende werkzoekenden en het aantal Wwb-ers parallel
afnam. Waardoor stagneert de daling bij de Wwb-ers de laatste negen maanden zodat het soms
zelfs licht stijgt? Wethouder Evenhuis ziet duidelijk de invloed van de impuls vorig jaar mei.
Het is bijzonder dat de groep stabiliseert in dit gebied. De harde kern van Wwb-ers is lastig te
verkleinen. Met nieuwe methodieken probeert het college deze groep toch aan het werk te
krijgen, vanaf september zouden effecten op kunnen treden. Ambitie is van de 2100 naar de 1900
en 1700 te komen, de wethouder is positief gestemd. De conjunctuur moet wel meezitten en de
werkgeversbenadering zal ook veranderen.
CDA heeft drie keer naar Blanco geïnformeerd. Een paar weken geleden stond in de krant dat de
oude bioscoop bovenaan de lijst zou staan voor een poppodium en Blanco. Wanneer komt meer
informatie beschikbaar? Wethouder Thalens-Kolker antwoordt dat niet altijd zichtbaar is wat er
gebeurt. Wat betreft het isoleren van het huidige pand - zoals omschreven in de motie uit
november 2007 - worden de geluidsnormen nog steeds overschreden. Wel is redelijk in beeld
welke maatregelen getroffen moeten worden. Van drie mogelijke locaties bevindt het onderzoek
naar de eerste locatie zich in een afrondende fase, binnenkort beoordeelt het college de
uitkomsten. CDA herinnert dat de wethouder voor de zomervakantie met een tijdelijke oplossing
zou komen. Wethouder Thalens-Kolker antwoordt dat de discussie over geluidsnormen
ingewikkeld blijkt, wellicht was de uitspraak wat optimistisch. PvdA hoorde van jongeren dat
laden en lossen moeilijk gaat op de locatie Eurobioscoop. Wethouder Thalens-Kolker reageert
dat aan- en afvoer van publiek en goederen onderdeel zijn van het onderzoek.
DOP vraagt of de problemen met de huishoudelijke hulp nu zijn opgelost. Wethouder Jumelet
memoreert dat Icare moeite heeft HH1 te leveren vanwege het tarief. Op zich is bedrijfsvoering
geen zaak van de gemeente, maar het gaat ook om het garanderen van zorg en werkgelegenheid.
Daarom wordt net als in veel andere plaatsen gesproken over een tussentarief. Deze maand nog
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leidt dat tot een uitkomst, waarbij goede (prijs)afspraken essentieel zijn om geen blanco check af
te geven. De raad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
ChristenUnie wijst op een groep die generaal pardon heeft gekregen en nog geen uitkering
ontvangt, maar wel belastingaanslagen krijgt. Kan dat zo snel mogelijk geregeld worden?
Wethouder Evenhuis antwoordt dat aanvragers binnen 4 weken bericht krijgen, als iets mis gaat
moeten zij zich melden zodat de wethouder per geval kan toetsen.
GroenLinks las dat TCN toch Rotterdam boven Emmen heeft verkozen. De contacten waren
prettig, maar er werd getwijfeld over vervoer naar Europa toe. Klopt deze reden? Wethouder
Evenhuis antwoordt dat de enige ontbindingsvoorwaarde van toepassing was, de financiering
was niet sluitend. De contacten waren goed en er zijn alternatieven in beeld waarbij veel
voorwerk naar mogelijkheden op vergunningengebied al gedaan is in dit traject. Commissieleden
mogen de brief van TCN desgevraagd inzien.
SP hoort veel klachten in Nieuw-Weerdinge over mensen die ziek worden, mogelijk door
trichloorethyleen in de grond. Klopt dit en welke actie wordt ondernomen? De voorzitter
verwijst de vraag naar de commissie Wonen en Ruimte.
SP vraagt of het klopt dat extra controles bij bijstandsgerechtigden op vrijstelling van belasting
plaats gaan vinden. Wethouder Evenhuis is dit niet bekend.
VVD ziet de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Emmer-Compascuum nog niet van de
grond komen, heeft dat ook te maken met de diverse partners? Wethouder Thalens-Kolker
refereert aan verstrekte informatie over stagnatie in een eerdere fase. Dat had te maken met
veranderde normen voor oppervlakte van zorgwoningen, waardoor een nieuwe opzet nodig was.
Om het proces te bespoedigen trok de gemeente een projectleider aan, die een inventarisatie
maakte en een projectstructuur zal aanbrengen. VVD vraagt of het om een gemeentelijke of
externe projectleider gaat. Wethouder Thalens-Kolker antwoordt dat het een externe
projectleider betreft.
5.
Bespreken C-stukken
5A Brief en discussienota Accommodaties Geaccommodeerd
Wethouder Thalens-Kolker licht toe dat Emmen veel voorzieningen telt, vaak ontstaan in de
jaren zestig en zeventig met de vele toenmalige subsidies. Nu spelen vaak
onderhoudsproblematiek en de vraag of voorzieningen in stand gehouden moeten worden. Het
probleem achterstallig onderhoud moet afgewogen worden tegen het belang van voorzieningen in
kleine kernen waar activiteiten en ontmoetingen plaats kunnen vinden. Situaties zijn historisch
gegroeid en zeer divers op het gebied van eigendom, beheer, exploitatie en subsidie.
Maatschappelijke ontwikkelingen als woonzorgzones, de Brede School en maatschappelijk
investerende corporaties bieden perspectief. Op excursie in Overijssel kwamen afgelopen najaar
mooie voorbeelden aan de orde. Het is bijzonder dat de nota ontstond in wisselwerking tussen
raad, college en ambtelijke organisatie. De alinea over cijfermatige criteria voor het aantal
voorzieningen hoort niet in het stuk thuis, gekeken wordt meer naar de aard en behoeften in een
dorp of kern. De stellingen in de brief zoomen in op specifieke elementen van
accommodatiebeleid. De notitie geeft grote lijnen voor het verdere traject.
De heer Huttinga (voorzitter klankbordgroep Kulturhus) herinnert zich het hoge ambitieniveau
waarmee van start werd gegaan. Toch kan het concept Kulturhus niet zomaar op de 29
accommodaties worden toegepast, daarom is een groot deel van de notitie beschrijvend. Het
concept Kulturhus is kneedbaar, de uitgangspunten van de raad zijn leidend geweest.
PvdA vindt het belangrijk dat accommodaties voldoen aan de eisen van de tijd en de plaatselijke
bevolking. De plaatselijke bevolking zou zoveel mogelijk de beheerstichting of gebruikersraad
moeten vormen, die nauwelijks activiteitensubsidie behoeft omdat beheer het doel is. Het is van
belang de subsidies van aan het Kulturhus deelnemende organisaties te inventariseren. Het is
denkbaar dat Sedna niet meer als doorgeefluik van subsidies zal fungeren, ook het benodigde
oppervlak kan kritisch worden bekeken bij nieuwbouw. De bevolking zal ook mee moeten praten
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over uiterlijk en opzet van het gebouw. Hoe worden belangen van gebruikers gewaarborgd bij de
verhurende corporaties? Het heeft lang geduurd voordat dit beleid er was.
CDA ziet dat een uniform beleid haast niet mogelijk is en is onder de indruk van de diverse
mogelijkheden op wijkniveau die het Kulturhusconcept biedt. Zijn er voldoende vrijwilligers
beschikbaar? Is de lokale bevolking geïnteresseerd bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen?
Staan de gebruikers achter de ontwikkelingen? Hoe realistisch is het achterstallig onderhoud?
VVD noemt de notitie teleurstellend na de lange voorbereiding. Het is een inventarisatie van
(on)mogelijkheden en er worden nauwelijks keuzes gemaakt. De onderhoudsproblematiek en de
veelheid aan voorzieningen waren te voorzien en er zullen harde keuzes gemaakt moeten worden.
Dit stuk geeft slechts een aanzet met de mogelijkheid van clusteren in kwadranten. Het lage
gebruik van voorzieningen zal ook meespelen bij de aanpak. Het Emmens model en maatwerk
klinken leuk, maar zijn financieel lastig te vertalen. Het stuk rept over natuurlijke
wijzigingsmomenten, maar met beleid kun je zelf ook het moment bepalen en het regelen. Zijn de
corporaties al meegenomen in het stuk en hebben zij toezeggingen gedaan in het kader van
maatschappelijk ondernemen? Was dat voor of na de Vogelaarproblematiek?
BGE dankt de klankbordgroep voor het geleverde werk. De gemeente raakt de regie over
voorzieningen kwijt. In hoeverre kunnen clubs en verenigingen de verantwoordelijkheden en
extra taken aan qua vrijwilligers en financiën? Vooral bij kleine organisaties komt het aan op een
kleine groep vrijwilligers en het vrijwillige bestuurskader neemt al af. Het is een goed idee een
standaardpakket van eisen aan de accommodatie te formuleren en te doen naleven, alvorens de
bevoegdheden over te hevelen. Hieraan kan een budget worden gekoppeld. Wat moet de
gemeente doen als een organisatie het niet aan blijkt te kunnen en in financiële problemen komt?
Goed inroosteren maakt ruimtegebruik efficiënter. BGE vindt dat kostendekkende huurprijzen
stichtingen alleen maar verder de commerciële wereld indrukken. Het Kulturhus is een goed
concept. Zijn corporaties bereid accommodaties over te nemen? Het is verstandig elke
accommodatie afzonderlijk naar een nieuwe situatie te loodsen.
SP ziet de lage bezettingsgraad en de stijgende kosten als redenen over te gaan tot het
Kulturhusconcept. Het is belangrijk de huidige tevredenheid vast te houden.
ChristenUnie vindt het belangrijk dat met de marktwerking de voorzieningen toch voor iedereen
betaalbaar blijven. Brede Schoolactiviteiten en sport moeten een duidelijke plaats krijgen.
GroenLinks lijkt het goed de ontwikkelingen in Emmer-Compascuum en Emmermeer mee te
nemen, dat komt in de buurt van een Kultuurhuus. Naast de corporaties moet de gemeente ook
duidelijk een rol spelen op het gebied van leefbaarheid en welzijn. De gemeente moet de
voorwaarden voor het bestaan van accommodaties garanderen en niet teveel taken afschuiven. De
gemeenschap moet goed in staat gesteld worden verantwoordelijkheid te nemen en niet alleen de
lasten krijgen. Het is goed voorzieningen op basis van behoeften in plaats van aantallen in te
richten.
DOP ziet het probleem van de lage bezettingsgraad en het hoge aantal accommodaties. De
problemen met onderhoud zijn een erfenis uit de jaren zestig, het is belangrijk dat op te lossen en
verder te voorkomen met reserveringen voor toekomstig onderhoud. Draagvlak bij de bevolking
is belangrijk, dat kan door initiatieven mee te nemen. Corporaties moeten ook iets tastbaars doen,
wellicht kan met corporaties en bedrijven de bereidheid geïnventariseerd worden. Vrijwilligers
moeten gekoesterd en niet belemmerd worden, de leges moeten bij dat uitgangspunt passen.
Wethouder Thalens-Kolker benadrukt dat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor
de leefbaarheid in wijken, daarin zijn sociale voorzieningen belangrijk. Het is goed te kijken wat
de gemeentelijke rol nu precies inhoudt en een onderscheid te maken in eigendom, exploitatie en
beheer. In veel gevallen blijkt het lastig voor vrijwilligers accommodaties goed te exploiteren, zo
is de rol van Sedna ook ontstaan. Op corporaties doet de gemeente nadrukkelijk een beroep
maatschappelijk te investeren, de vorm moet zich nog uitkristalliseren. Emmerhout is een mooi
voorbeeld van een ingewikkeld proces met onderwijshuisvesting, commerciële partijen,
welzijnsaccommodaties en corporaties. Uiteindelijk moet een voor deelnemende partijen
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betaalbare en werkbare oplossing voor eigendom, exploitatie en beheer gevonden worden. De
gemeente kan beter sturen op activiteiten wanneer de harde kant bij corporaties of verenigingen
ligt. Sommige verenigingen zijn daartoe goed in staat, bij andere ontstaan problemen en moet de
gemeente vaak oplossend optreden. Luisteren naar de bevolking is belangrijk voor maatwerk. Een
natuurlijk wijzigingsmoment is een moment waarop de bevolking toch al om tafel moet,
bijvoorbeeld bij nieuwbouw onderwijs, leegstand of accommodaties die niet voldoen aan de
eisen. Dan kun je kijken wie mee wil, welke vorm de accommodatie krijgt en benadrukken dat
ruimte gedeeld zal moeten worden. Overeenstemming vooraf is een voorwaarde voor succes.
Wellicht heeft het lang geduurd, maar de notitie is een gezamenlijke aanzet het kluwen van
verschillende situaties te ontrafelen met uitgangspunten richting goed beleid. Vrijwilligers zijn
steeds minder beschikbaar, maar dit verschilt sterk per gebied. Het is belangrijk dat vrijwilligers
kunnen doen waar hun hart ligt, vaak niet de beheerskant maar wel het samen runnen van een
accommodatie en het afstemmen van activiteiten. Bij het Kulturhus is de programmatische
meerwaarde van de diverse activiteiten een eis. Concreet mondt dat bijvoorbeeld uit in de eis van
doorlopende lijnen van kinderopvang naar basisonderwijs binnen een Multi Functionele
Accommodatie (MFA). De kostendekkendheid van huurprijzen en de betaalbaarheid hangen
samen met de beoogde rol van corporaties.
De heer Huttinga wijst erop dat de ambtelijke organisatie de notitie onder verantwoordelijkheid
van het college heeft opgesteld, de klankbordgroep gaf slechts haar mening voor behandeling in
de commissie. Een corporatiemedewerker was erg enthousiast over het Kulturhus. Ook
gebruikers van huidige MFA’s waren positief, het concept biedt de betrokken bevolking de
mogelijkheid verantwoordelijkheden te nemen op gebieden waar nu gemeentelijke obstakels
liggen. Toch blijft de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van gebouw en
activiteiten. Het concept moet groeien in de samenleving en zal niet worden opgelegd. Bij
verantwoordelijkheid hoort inderdaad geld. Raad en college zullen daar uit moeten komen. De
tevredenheid is groter bij centra waar al veel verantwoordelijkheden bij gebruikers liggen.
Wethouder Evenhuis oppert de invoeringsstrategie bij nul te beginnen en mensen op te laten
komen voor hun voorzieningen. Zo concretiseer je vanzelf betrokkenheid en eigen
verantwoordelijkheid. De heer Huttinga reageert dat de strategie er nog niet is en aan het college
is. Wat voorop zou moeten staan is de beweging van onderop. In Overijssel bleken initiatieven en
acties uit de bevolking het meest succesvol. In Borne financierde de stichting volledig het
beheermanagement met grote effectiviteit, de gemeente faciliteert daar met gebruikerssubsidies.
Tweede termijn
VVD waarschuwt, als een te groot beroep gedaan wordt op een kleine groep vergrijzende
vrijwilligers neemt hun veerkracht af. De problematiek in Emmererf en Zandpol bewijst dat het
om een kleine groep vrijwilligers gaat en dat het niet altijd door de hele gemeenschap wordt
gedragen. De gemeente heeft de eerste verantwoordelijkheid voor leefbaarheid, dat was ook de
motivatie de voorzieningen in de jaren zestig te creëren. Sindsdien veranderde de maatschappij
gigantisch. Daarom moet nu goed nagedacht worden welke voorzieningen behouden moeten
blijven met welk prijskaartje. Teveel neerleggen bij corporaties, tevens projectontwikkelaars,
leidt tot tegeneisen van hun kant. Je kunt het heel leuk over Visie hebben, uiteindelijk kom je bij
de Euro terecht.
Wethouder Thalens-Kolker ziet de problematiek van leges van bijvoorbeeld evenementen graag
los van activiteitensubsidies en het in stand houden van dorpshuizen. Het is juist de bedoeling dat
vrijwilligers zich kunnen storten op de activiteiten waar ze enthousiast voor zijn door de harde
kant (beheer en onderhoud) bij hen weg te halen. Deze notitie beschrijft de visie, uiteindelijk
komen inderdaad euro’s om de hoek. Daarom wordt ook een beroep gedaan op de
verantwoordelijkheid van corporaties. Het Cultuurhuus is juist een mogelijkheid efficiënt om te
gaan met ruimte, bezetting en onderhoudskosten van accommodaties door clustering.
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VVD vindt dat corporaties niet in hun eigen belang gebruik moeten kunnen maken van de
hulpvraag die de gemeente bij hen neerlegt.
Wethouder Thalens-Kolker bedoelt dat ook met het beroep op de verantwoordelijkheid van
corporaties.
De voorzitter concludeert dat het te zijner tijd als B-stuk terug momt, met inachtneming van de
bespreking.
6.
Bespreken B-stukken
6A Verordeningen modernisering Wet sociale werkvoorziening (B6)
Wethouder Jumelet licht toe dat deze zaken voor 1 juli 2008 geregeld moeten zijn. In het najaar
zal vooral de visie op de modernisering en uitvoering van de Wsw aan de orde komen. Op
5 maart vond al een opiniërende bijeenkomst plaats. De verordening Cliëntenraad Wsw en de
verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw liggen ook in Coevorden voor.
Vragenronde
SP leest in artikel 4:3 van de verordening Cliëntenraad het maximum van vier
vertegenwoordigers, welke vertegenwoordigers zijn dit? En bij artikel 5, hoe worden mensen
benaderd voor een benoeming? Stellen ze zich kandidaat, benoemt het college of zijn er
verkiezingen? Waarom zijn OR-leden uitgesloten? Een ambtenaar antwoordt dat de
vertegenwoordigers voogden, gezinsvertegenwoordigers of ouders zouden kunnen zijn.
Wethouder Jumelet voegt toe dat het college actief op zoek kan gaan naar vertegenwoordigers
voor de cliëntenraad. OR-leden zijn uitgesloten om helder te maken dat het hier de sw-indicatie
betreft en niet werknemers van een bepaald bedrijf. Ook wordt voorkomen dat besprekingen uit
de OR zich in de cliëntenraad herhalen.
BGE vraagt waarom het college en niet de cliëntenraad zelf de voorzitter benoemt. Waarom zijn
werknemers van een Wsw-organisatie uitgesloten? Wethouder Jumelet antwoordt dat
benoeming door het college de onafhankelijkheid het best waarborgt. Genoemde werknemers,
ook bijvoorbeeld ambtenaren, zijn uitgesloten om belangen goed te scheiden.
ChristenUnie vraagt hoe het overleg met de cliëntenraad verloopt. Wethouder Jumelet
antwoordt dat verschillende invullingen mogelijk zijn, de behoeften van de cliëntenraad spelen
daarbij ook een rol.
CDA vraagt hoe de kwaliteit van begeleidingsorganisaties bij het PGB gewaarborgd zal worden.
Wethouder Jumelet antwoordt dat voor de sw-geïndiceerde duidelijk zal zijn dat een organisatie
gekwalificeerd is.
PvdA hoorde de heer Hendriks zeggen dat de verordening Cliëntenraad in strijd zou zijn met de
structuurnota Wsw. Wethouder Jumelet reageert dat de twee niet in strijd zijn, Emmen heeft
deze invulling gegeven ook op basis van informatie uit andere gemeenten. PvdA vraagt welke
invloed de verordening PGB heeft op de wachtlijst. De heer Stapel (Emco) antwoordt dat vóór 1
juli ook nog een wachtlijstverordening opgesteld had moeten worden, anders geldt het principe
van first in, first out.
GroenLinks vraagt waarom die verordening nu nog niet aan de orde is. De heer Stapel
antwoordt dat besloten is te wachten op het besluit van de door de staatssecretaris ingestelde
commissie De Vries, die zal besluiten al dan niet de Wwb en Wsw te ontschotten. De wachtlijst
in Emmen is ongeveer drie jaar, het voortrekken van bepaalde groepen zou de wachttijd voor
anderen kunnen doen oplopen naar zes of zeven jaar. Daarom is nu geen verordening opgesteld.
DOP vraagt waarom de onderliggende beleidsnotities ter inzage liggen en niet als beleid worden
vastgesteld. De heer Oldenbeuving (Emco) antwoordt dat de verordeningen juridisch vóór 1 juli
vastgesteld moeten zijn, de werkgroep komt na de zomer met een integraal Wsw-stuk om dan het
totale Wsw-beleid vast te laten stellen. DOP ziet graag dat er duidelijke adviestermijnen worden
afgesproken. Waarom gaat de cliëntenraad Wsw niet alleen aan het college, maar ook aan de raad
adviseren? Wethouder Jumelet antwoordt dat eenduidigheid is nagestreefd. DOP vindt de
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onafhankelijkheid van de cliëntenraadsleden beter gewaarborgd wanneer deze uit de achterban
gekozen worden in plaats van benoemd door het college. Is dit wettelijk mogelijk en waarom is
dit niet gekozen? Wethouder Jumelet antwoordt dat het een brede groep betreft, benoemingen
waarborgen een brede vertegenwoordiging beter. DOP ziet voordelen wanneer
vertegenwoordigende organisaties met veel specifieke kennis ook in de cliëntenraad zitten, is dit
mogelijk? Wethouder Jumelet denkt dat de doelgroep zo breed mogelijk vertegenwoordigd
moet zijn, alles wat neigt naar belangenverstrenngeling moet worden voorkomen. Er zijn ook
andere manieren om belangen goed te behartigen.
Eerste termijn
PvdA stelt de heldere verordeningen graag vast. De fractie maakt zich zorgen over de
kwaliteitsbewaking van de partijen die gebruik gaan maken van Wsw-medewerkers met een
PGB. De maatstaven zijn nog niet helemaal helder. Hoe wordt de begeleiding nu georganiseerd?
CDA noemt de verordeningen een logisch vervolg in de modernisering van de Wsw en verzoekt
het college de aandacht voor kwaliteit van begeleiding wat strakker in te vullen. De overgang van
de EMCO naar de nieuwe Wsw zal de nodige aandacht vragen. CDA gaat akkoord met de
verordening Cliëntenraad, ervan uitgaande dat uitsluiting van OR-leden wettelijk mogelijk is.
VVD sluit zich aan bij vorige sprekers, maar ziet niet in waarom OR-leden uitgesloten moeten
worden van deelname aan een cliëntenraad.
BGE gaat akkoord met de verordening PGB, maar heeft moeite met uitsluiting van lidmaatschap
van de cliëntenraad. De mogelijkheden van verkiezingen voor de cliëntenraad wil de fractie
bespreken.
SP is blij met de onafhankelijke voorzitter en gaat akkoord met de verordeningen.
ChristenUnie vindt de verordeningen duidelijk en ziet de koers graag voortgezet.
GroenLinks noemt ook het belang van de kwaliteit van begeleidingsorganisaties. De fractie
ondersteunt het verhaal van inspreker de heer Hendriks. Een cliëntenraad is in staat haar eigen
voorzitter te kiezen en het is onterecht mensen van lidmaatschap uit te sluiten. GroenLinks komt
wellicht met een motie of amendement.
DOP is ook niet gelukkig met de uitsluiting. De directie van EMCO denkt toch ook mee over het
Wsw-beleid van de gemeente Emmen? Bovendien besluit de raad ook over zowel de EMCO als
het Wsw-beleid. DOP overweegt ook een motie of zal moties met deze strekking steunen.
Wethouder Jumelet reageert dat de modernisering beoogt van binnen naar buiten te werken.
Voor de begeleiding van PGB-ers zijn regels opgesteld, het college zal toezien op de kwaliteit.
De uitsluiting is om mensen tegen zichzelf te beschermen, sommige mensen kunnen niet goed
verschillende belangen scheiden. DOP noemt de laatste uitspraak kleinerend. Wethouder
Jumelet reageert dat raadsleden het ook lastig vonden tevens in het EMCO-bestuur te zitten.
DOP vindt dat van een andere orde.
Tweede termijn
VVD noemt uitsluiting een verregaande vorm van betutteling. Waarom maakt het college de keus
voor mensen of zij wel of niet in staat zijn een dubbele pet te dragen? GroenLinks vindt dat je
moet uitgaan van sterkte van mensen en hun mogelijkheden tot participatie niet zou moeten
beperken. Een dergelijk stigma past niet. Wethouder Jumelet vindt niet dat hij stigmatiseert,
maar heeft uitgelegd waarom deze manier gekozen is. De heer Stapel voegt toe dat in Hengelo
ervaring is opgedaan. Als je een OR serieus neemt, accepteer je dat de OR medeverantwoordelijk
is voor de onderneming. Daarom horen OR-leden en beleidsmakers van de EMCO niet thuis in de
cliëntenraad.
De voorzitter concludeert dat het als B-stuk naar de raad gaat.
7.
Bespreken A-stukken
7A Vaststellen Meerjarenprogramma Fonds Bovenwijkse voorzieningen 2008-2012 (A9)
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Geen opmerkingen.
7B Wijzigen pachtvoorwaarden (A10)
Geen opmerkingen.
7C Plan van nieuwe scholen (A11)
SP vraagt waarom niet gekozen is voor een Brede School-opzet, of moesten er twee verschillende
scholen worden opgericht? Wethouder Thalens-Kolker antwoordt dat ook in een Brede Schoolconcept afzonderlijke schoolbesturen bestaan.
CDA zou het mooi vinden als in de toekomst de schoolbestuurlijke inhouden zo op elkaar zijn
afgestemd dat één aanvraag volstaat. Dat zou de samenwerking beter verankeren en de aanvraag
zo versterken. Wethouder Thalens-Kolker antwoordt dat haalbaarheid en aantal leerlingen vaak
meespelen bij een dergelijke beslissing. Inhoudelijke samenwerking staat los van de wens de
eigen identiteit te behouden.
VVD ziet dat Emmerhout wat dat betreft verder is dan Delftlanden. Waarom wordt niet
gesproken over schoolwoningen in het kader van tijdelijk bouwen? Wethouder Thalens-Kolker
antwoordt dat zowel Emmerhout als Delftlanden schoolbesturen betreft die onderling en met
andere organisaties samenwerken. In Emmerhout gaat het om bestaande scholen. Om zo snel
mogelijk een centrale voorziening in Delftlanden te hebben is gekozen te starten met een
tijdelijke voorziening. Flexibel bouwen blijft wel van belang, ook als een school er al staat
vanwege fluctuerende populaties.
8.
Onderwerpen ter bespreking
8A Ontwerp begroting GGd Drenthe 2009 + brief
DOP vraagt of de problemen met deze inhaalslag voorbij zijn, 15% verhoging in 2009 is nogal
wat. Doen alle gemeenten in Drenthe mee?
VVD ziet enorm toenemende kosten en een ambitieuze directeur. De reservepositie moest 10%
zijn, maar de directeur vindt 5% ook genoeg. Is dat wel voldoende? Bij de GGd ontbreken interne
beheerssystemen op het gebied van zorg, personeel en financiën, zo staat in een bijlage. De
rekening komt wel bij de gemeenten terecht. VVD twijfelt of de grote stap voorwaarts al gemaakt
moet worden voordat de interne beheerssystemen op orde zijn.
Wethouder Jumelet is blij met de wervende directeur de heer van Walstijn per 1 februari, met
expertise op zowel het gebied van volksgezondheid als van gemeenten. De GGd moet weer onze
GGd worden. Het sturingselement, wat de gemeente van de GGd en met volksgezondheid wil, is
belangrijk. De bedrijfsvoering en de begroting zijn anders samengesteld. Zo is er de driedeling
van basistaken (wettelijk), additionele taken voor gemeenten en additionele taken voor derden
(bijvoorbeeld lijkbezorging voor de politie). De beheersbaarheid van risico’s kan zo beter
gegarandeerd worden. Zijn de problemen voorbij? De interim-directeur heeft grote stappen gezet
in cultuur en bedrijfsvoering. Toch is gebleken dat meer stappen nodig zijn. Zo is de WVG/SMAadvisering afgestoten naar het CIZ. Ook is er een omslag in kostendekkendheid om bijvoorbeeld
niet zomaar een vraag van een school zonder meer uit te gaan werken, maar eerst daartoe te
besluiten via leidinggevende, directeur en DB om ook de kosten en risico’s te bepalen. Het
onderscheid tussen basis- en additionele taken is voor Emmen duidelijk gemaakt. De wethouder
is ervan overtuigd dat nog meer verbeterslagen gemaakt zullen worden. Besloten is de GGd
jaarlijks verantwoording aan de raad te laten afleggen en om vaker inhoudelijk over GGd-zaken
te spreken.
PvdA vond het een helder ambitieus stuk en dankt voor uitvoerige beantwoording van haar
vragen door de afdeling.
DOP herhaalt de vraag over draagvlak in andere gemeenten. Zijn er nog meer projecten binnen
de GGd die misschien uitgeplaatst worden?
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ChristenUnie vraagt of het mogelijk is prioriteiten te stellen in de beleidsnota. Vanuit het
Centrum Jeugd en Gezin is bekend dat het aandeel risicokinderen in Emmen hoog is, kan dat
prioriteit krijgen? Ook het EKD is erg belangrijk.
CDA vindt dat de GGd voldoende kwaliteit moet bieden en niet meer op de vingers getikt zou
moeten worden door de inspectie. De fractie stelt voor op het gebied van infectieziekten samen te
werken met de infectiepreventie van ziekenhuizen. Door inschakelen van specialistische
verpleegkundigen kunnen de artsen meer tijd besteden aan het vroegtijdig signaleren van
risicokinderen. Preventie bespaart op den duur op andere terreinen.
VVD heeft nog te weinig inzicht in de vorderingen van het interne beheerssysteem.
Wethouder Jumelet stipt nog aan dat de GGd deel uit zou maken van de Veiligheidsregio. De
stand was toen 6-6 in Drenthe, de GGd deed niet mee. Het verleggen van de koers bracht extra
kosten mee. Gezien de kleine omvang wordt nu samenwerking met de noordelijke GGd’s
nagestreefd. Net als de Veiligheidsregio geldt ook hier dat het zeker meer gaat kosten, er wordt
meer geïnvesteerd. Tynaarlo vindt dat de GGd binnen de oude begroting moet blijven, maar wat
betreft grieppandemie is Drenthe bijvoorbeeld onvoldoende voorbereid. De nieuwe methodiek
kan extra aandacht voor risicokinderen en –gezinnen betekenen. De aanbesteding van EKD is in
gang gezet, gemeenten mogen nog wel beslissen over de financiën. Twee jaar geleden was
maandelijkse inzage niet mogelijk, nu wel. Het DB heeft de nota Verbonden partijen goed tussen
de oren, daarom is gekozen voor een wat kleiner DB en een hogere frequentie van het AB. Ook is
een nieuwe controller aangetrokken. Zo wordt gezorgd dat de gemeenten niet meer verrast zullen
worden.
9.
Vaststellen notulen
9A Notulen commissie Samenleving van 13 mei 2008
Het verslag wordt vastgesteld.
VVD vraagt hoe deze avond genotuleerd zal worden, de commissiegriffier antwoordt dat de
opnames opgestuurd zullen worden.
10.
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
De voorzitter meldt dat na de vakantie de commissie Samenleving zal worden voorgezeten door
de heer Ripassa.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college
VVD agendeert graag 11H, motivering volgt.
12.
Overige ingekomen stukken
Geen agenderingen.
13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur onder dankzegging.
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