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1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent 19.30 uur de vergadering en wenst alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar toe.
Agendapunt 6A wordt van de agenda gehaald, aangezien het rechtstreeks in de gemeenteraad kan worden
behandeld.
2.
Presentatie de heer G.J. Mulder
Wethouder Evenhuis geeft aan dat het afgelopen jaar veel zorg en aandacht is gaan zitten in het
terugbrengen van de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening. Hij meent dat de afdeling MZZ hiertoe
goed werk heeft geleverd overeenkomstig met de afspraken die zijn gemaakt met de gemeenteraad. Door
middel van de presentatie van de heer Mulder wordt de commissie op de hoogte gebracht van de stand van
zaken.
De heer Mulder houdt een presentatie over de stand van zaken en toekomst m.b.t. de schuldhulpverlening
van de gemeente Emmen. De gebruikte sheets zijn als bijlage toegevoegd aan het verslag.
3. Spreekrecht
N.v.t.
4. Rondvraag
PvdA vraagt naar de ontwikkelingen aangaande Blanco. De bouw zou in principe in december al moeten
zijn begonnen. Gelet op de actuele berichtgeving en de ingediende bezwaren van bewoners wil de fractie
graag weten hoe de stand van zaken is en wanneer de bouw kan beginnen. DOP sluit zich hierbij aan en
vraagt de wethouder wat de gemeente gaat doen n.a.v. de handtekeningenactie.
Wethouder Thalens-Kolker antwoordt dat de vergunningenprocedure nog steeds gaande is aangezien
bezwaren zijn ingediend. Deze procedure zal 26 februari aflopen waarna de gemeente kan beginnen met
bouwen. Tevens is volgende week een gesprek gepland met mensen die hebben meegedaan aan de
handtekeningenactie.
BGE vraagt wethouder Evenhuis naar uitspraken aangaande de bijzondere bijstand. Uit deze uitspraken
zou blijken dat de bijstand als categoraal werd beschouwd. De fractie meent echter dat hier geen sprake
van is.
Wethouder Evenhuis geeft aan dat de gemeente constateerde dat bij de bijzondere bijstand sprake was
van een onderbesteding. Het is een minimaregeling die individueel werd aangevraagd. Vanwege de
onderbesteding werden de betreffende mensen hier als geheel op geattendeerd.

DOP vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de compensatie voor de extra energielasten. Tevens vraagt de
fractie naar het verloop van de invoering van de WMO per 1 januari.
Wethouder Jumelet antwoordt dat de compensatie voor de kerstdagen is uitgekeerd aan ieder die daartoe
op tijd een aanvraag heeft ingediend. Verder weten de klanten het loket voor de WMO te vinden. Hier
worden intensieve gesprekken gevoerd. De afdeling heeft het voortvarend worden opgepakt, volgens de
wethouder ligt de afdeling op koers. Er zijn geen signalen wat betreft problemen bij de uitvoering
aangezien hier sprake is van aanbesteding.
CDA vraagt waarom de gemeente bezwaar heeft aangetekend tegen de beschikking voor het WWBbudget. Heeft dit te maken met de hoogte van het bedrag en zo ja, heeft dit consequenties voor de
begroting 2007?
Wethouder Evenhuis antwoordt dat een formeel bezwaar is aangetekend tegen de hoogte van het bedrag.
De gemeente zou namelijk 8% worden gekort terwijl dit landelijk 4% betreft. Dit geldt niet alleen voor de
gemeente Emmen, maar in geheel Oost-Nederland heeft men hiermee te maken. Hier spelen kennelijk
demografische factoren een rol. Vandaar dat hiertegen formeel bezwaar is aangetekend en dit wordt tevens
op politiek niveau aangekaart. De beschikking kan inderdaad consequenties hebben voor de begroting
aangezien het aantal bijstandgerechtigden met 400 zou moeten dalen teneinde een budgettair neutraal
resultaat te verkrijgen. De raad wordt op de hoogte gehouden van de afloop.
CDA vraagt op welke dag in de voorjaarsvakantie het gratis zwemmen wordt georganiseerd.
Wethouder Evenhuis geeft aan dat niet is gekozen voor een dag in de voorjaarsvakantie, maar voor een
aantal woensdagen in reguliere schoolweken. Zodoende probeert men aan te sluiten bij scholen om
bewegen te stimuleren. Voor 1 april wordt de eerste dag georganiseerd.
SP vraagt naar een spandoek dat door de soos in Schoonebeek is opgehangen aan de Traverse met de
tekst: 'Belofte maakt schuld'. De fractie vraagt over welke belofte men het heeft en welke mogelijkheden
er zijn om het probleem te verhelpen.
Wethouder Thalens-Kolker antwoordt niet goed te weten aan welke belofte men refereert, maar geeft
aan dat aanstaande maandag hiertoe een overleg is gepland met omwonenden, de soos en
vertegenwoordigers van de gemeente.
5.
N.v.t.

Bespreken C-stukken

6.
N.v.t.

Bespreken B-stukken

7.
Bespreken A-stukken
Geen van deze stukken wordt besproken en kunnen als A-stuk naar de raad.
8.
N.v.t.

Onderwerpen ter bespreking

9.

Vaststellen conclusies
9A - Vaststellen conclusies d.d. 21 november 2006
De voorzitter geeft aan dat het verslag zo spoedig mogelijk wordt nagestuurd.
9B - Vaststellen conclusies d.d. 6 december 2006
CDA vraagt naar de handouts van de presentatie van de heer Pattje. De voorzitter antwoordt dat deze
worden nagestuurd.
10.
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
Wethouder Thalens-Kolker meldt dat de provincie n.a.v. een motie van de Provinciale Staten heeft
besloten geld uit te trekken voor een verbetering van de sociaal-economische ontwikkelingen in Drenthe.

Inmiddels is bekend dat 1 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor het onderwijskansenbeleid en de
onderwijsagenda van de provincie. Over de besteding wordt met de gemeenten contact opgenomen. Hier
wordt 500.000 euro vanuit de motie aan toegevoegd. Dit bedrag wordt verspreid over een aantal projecten.
Een gedeelte gaat naar de stichting voor kinderopvang Partou welke het geld gaat gebruiken voor
deskundigheidsbevordering aangaande taalstimulerende activiteiten. Een deel van de middelen zal gaan
naar de ROC's voor begeleiding van de stages en een gedeelte gaat naar een vrijwilligersproject. De
wethouder kan de afzonderlijke bedragen voor de projecten niet geven aangezien dit een aangelegenheid
is voor de provincie en de instellingen.
Wethouder Thalens-Kolker meldt tevens n.a.v. een amendement van de PvdA in de
begrotingsbehandeling aangaande projecten in Nieuw-Weerdinge dat het voorstel bestaat om
verschillende projecten samen te voegen. Hiervoor komen in aanmerking het project Sport en Spel in
Emmermeer, het project in Nieuw Weerdinge, activiteiten van de Hogeschool Drenthe in het kader van
onderwijs en sport en een project in Emmer Compascuum. Hiertoe worden in januari collegevoorstellen
gemaakt en deze zullen vervolgens naar de raad gaan.
11.

Ingekomen stukken
11A - Brief van BGE ex.artikel 38 RvO betreffende reorganisatie Zorggroep Suydevelt
BGE geeft aan dat in de brief wordt gemeld dat er geen verschil van mening zou bestaan over de
afhandeling en uitvoering van de gemaakte afspraken. De fractie zou graag inzage willen hebben in welke
afspraken precies zijn gemaakt.
Wethouder Evenhuis zegt toe deze na te sturen.
De voorzitter concludeert dat geen van deze stukken agendering behoeft.
12.
Overige ingekomen stukken
Geen van deze stukken behoeft agendering.
13.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit 21.05 uur de vergadering.

