RIS.3396
Beknopt verslag/conclusies van de commissie Samenleving van de gemeenteraad Emmen op
dinsdag 2 december 2008, aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
Voorzitter
Commissiegriffier
Collegeleden

:
:
:

Verslaglegging

:

De raadsleden

1.

:

de heer J.H. Wittendorp
de heer H.D. Meijeringh
mevrouw M.H. Thalens-Kolker, de heer H.G. Jumelet en de heer
G. Evenhuis
de heer D.P. Drolenga (Notuleerservice Mooi Werk)
de heer A.W.J. Schoo (DOP), de heer D.J. Douwstra (BGE), de
heer R. van der Weide (BGE) (tot 20.32 uur), mevrouw M.J.
Meulenbelt (PvdA), de heer J.H.G. Sulmann (PvdA), mevrouw
J. Zinnemers-Warmolts (PvdA) (tot 20.00 uur),
mevrouw A.G. Louwes-Linnemann (PvdA), mevrouw
Z.S. Huising-Oldengarm (CDA), de heer T.H. Gerth (CDA),
mevrouw F.I. van Wieren-Bolt (CDA), de heer W.L.H. Moinat
(SP), de heer T. Eerenstein (VVD), de heer R.R. Ripassa (VVD)
en mevrouw T.A. van den Berg-Luitjens (ChristenUnie).

Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Wittendorp opent de vergadering om 19.40 uur en heet de aanwezigen welkom. De
vergadering begint iets later i.v.m. een uitgelopen bijeenkomst Brede School Ontwikkeling in
Emmermeer, waar enkele commissieleden aanwezig waren. Mevrouw Bax is afwezig. Bij
agendapunt 10 wordt een presentatie door mevrouw Koops van het MCZOD aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt hierna vastgesteld.
2.

Presentaties

2A.

Presentatie Project Vitale Coalities voor de Wijk / Jongerencoach (BSA) door Sedna

De heer Van der Kooij (projectmanager Sedna) leidt in. Het betreft een voorpresentatie, omdat
het rapport nog niet definitief is: dat zal na de jaarwisseling het geval zijn. In het voorjaar 2009
wordt nog een conferentie belegd over dit thema. Hierna houden de heer Van der Kooij en mevrouw Havinga (studente Pedagogiek RuG) de presentatie over het uitgevoerde project. (Voor
de inhoud: zie de hand-outs bij dit verslag.)
BGE wijst op de kritische noten in de presentatie t.a.v. de communicatie en promotie richting
jongeren en vraagt wat het College met de bevindingen zal doen.
Wethouder Thalens-Kolker antwoordt dat het project juist eerst low profile is uitgevoerd om erachter te komen of de gebruikte methode in de praktijk het goed werkt. Het gaat om jongeren die
niet naar school gaan, geen werk hebben, gedragsproblemen kunnen hebben en moeilijk vindbaar
zijn. Vandaar de outreachende tussenkomst van een jongerencoach om de jongeren te bereiken en
ze in een traject te krijgen. Nu moet de aandacht ook op andere locaties dan Emmerhout worden
gericht, niet alleen richting de jongeren maar ook via een miniconferentie met jongerenwerkers en
instellingen waar de jongeren uit de doelgroep terecht kunnen komen.
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BGE vraagt of het College de bevindingen gaat doorvertalen naar (jeugd)beleid, zodat problemen
niet ad hoc, maar doelgericht kunnen worden aangepakt.
Wethouder Thalens-Kolker geeft aan dat het project drie doelstellingen kent: tien jongeren in
het traject krijgen, een methodiek ontwikkelen en beleidsmatige conclusies uit het onderzoek
trekken. D.m.v. de contracten met Sedna zijn inmiddels 25 nieuwe trajecten uitgezet die door het
CJG worden uitgevoerd.
CDA duidt op het essentiële belang van een goede klik met de jongerencoach. Hoe is aan de juiste personen voor deze belangrijke functie te komen?
De heer Van der Kooij geeft aan dat Sedna een profiel heeft opgesteld voor jongerencoaches,
dat bij de sollicitatieprocedures wordt gebruikt. Om de afstand tot jongeren te kunnen overbruggen moet de coach over een soort Fingerspitzengefühl beschikken. Hij/zij moet zich goed in jongeren kunnen verplaatsen, maar ook zodanig professional blijven dat de gestelde doelen niet uit
het oog worden verloren.
PvdA vraagt of Sedna zelf al ideeën over jongerenbeleid heeft en welke wijken of dorpen zij geschikt acht voor deze wijze van aanpak.
De heer Van der Kooij zegt dat Sedna o.b.v. haar eigen projectervaringen en ook die van CJG
heel graag zou willen investeren in deze doelgroep. Het vinden van de jongeren moet wijkgericht
gebeuren – het project betrof alleen Emmerhout. De uitvoering c.q. het doorlopen van het traject
kan elders heel goed een vervolg krijgen, omdat dit veel minder wijkgebonden is dan Buurtgerichte Sociale Activering.
PvdA memoreert dat volgens de projectbevindingen 60 jongeren in Emmerhout zijn vastgelopen
in de hulpverlening. Is er een beeld waar die 60 zich nu bevinden en kan de projectaanpak geschikt zijn voor alle 60?
De heer Van der Kooij antwoordt dat deze over de hele gemeente verspreid zijn. Dit aantal is
namelijk een schatting o.b.v. een landelijk gehanteerd kengetal bij indicaties t.a.v. deze jongerenproblematiek. De wijze van aanpak is volgens de heer Van der Kooij geschikt voor alle ‘probleemjongeren’ in de gemeente.
3.

Spreekrecht: n.v.t.

4.

Rondvraag

DOP heeft begrepen dat de Brede School Ontwikkeling (BSO) vanaf 1 januari a.s. ook in Bargeres gestalte gaat krijgen. Door dit project moeten de schoonmaaksters heel vroeg aan het werk,
namelijk al van 6-8 uur ’s ochtends. Ook is DOP ter ore gekomen dat 20 medewerkers van het
schoonmaakbedrijf al een maand geen salaris hebben ontvangen. Wat weet het College hiervan?
Wethouder Thalens-Kolker zegt dat de BSO in Bargeres, net als op 17 andere locaties, al een
jaar aan de gang is. Zij kan dit niet koppelen aan schoolschoonmaak en het niet-uitbetalen van salarissen en verzoekt DOP dit na afloop van de vergadering even in detail door te nemen.
Hier gaat DOP mee akkoord.
BGE memoreert dat men tijdens de raadsvergadering van 27 november jl. vragen heeft gesteld
over Jeugdsoos Sparrow. Wat is de stand van zaken op het moment? En wanneer mag de toegezegde inventarisatielijst worden verwacht?
Wethouder Thalens-Kolker memoreert dat zij al in de raadsvergadering heeft aangegeven dat
de lege panden van de gemeente of derden worden bekeken, bijv. het Super De Boer- of andere
leegstaande winkelpanden. Daar hoeft geen hele inventarisatie van worden gehouden, omdat vrij
snel duidelijk is waar panden leeg staan. Het College zal zich daarbij focussen op Le Barage en
Domesta; met laatstgenoemde partij vindt op 5 december a.s. overleg plaats.
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PvdA vraagt naar de status van de afhandeling van de Wmo-bezwaarschriften.
Wethouder Jumelet ziet regelmatig besluiten op bezwaar ter ondertekening voorbijkomen, dus
er zit goede voortgang in de afhandeling. Hij houdt dan ook vast aan de toezegging om alle bezwaren nog dit jaar te hebben afgehandeld.
PvdA geeft aan dat de betrokkenen vaak nog (te) lang moeten wachten na een besluit op bezwaar
voordat alles daadwerkelijk afgehandeld is.
Wethouder Jumelet wijst op de verwerkings- en verzendingstijd van de brieven, maar zal er
conform de toezegging op toezien dat dit zo snel mogelijk gebeurt.
ChristenUnie zegt dat de Voedselbank voor 2008 geen subsidie heeft ontvangen. Waarom niet?
Wethouder Evenhuis antwoordt dat er wel een subsidieaanvraag ligt voor een reservering, niet
voor de exploitatie. De aanvraag is tijdens het werkoverleg aan de orde geweest. Subsidie voor
reservering ligt lastig, zeker als er zoals i.c. steeds eenmalig wordt gesubsidieerd.
5.

Bespreken C-stukken: n.v.t.

6.

Bespreken B-stukken: n.v.t.

7

Bespreken A-stukken: n.v.t.

7A.

Marktverordening + bijlage RIS.3342

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De heer Wittendorp concludeert dat de verordening wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering.
8.

Onderwerpen ter bespreking: n.v.t.

9.

Vaststellen notulen

9A.
Notulen Commissie Samenleving d.d. 11 november 2008
Blz. 7, halverwege: Wethouder Jumelet wenst graag een correctie halverwege zijn beantwoording tijdens de opzetfase. De jaartallen in de zin ”RTV Drenthe meldde dat (…) nog erger zouden
worden.” moeten niet 2009 en 2010, maar 2008 resp. 2009 zijn.
Het verslag wordt met deze correctie vastgesteld onder dankzegging aan de notulist.
10.

Actuele mededelingen vanuit college/presidium

Wethouder Jumelet memoreert aan de motie van eind juni jl. t.a.v. het in werking zetten van de
nieuwe aanbesteding en de aankondiging dit voorjaar door de staatssecretaris van VWS om
d.m.v. een wetswijziging de constructie alfahulpen te beëindigen. Inmiddels heeft het proces vertraging opgelopen i.v.m. de voorbereidingen van de Tweede Kamer over een wetswijziging en
een AMVB. Omdat er verschillende adviezen zijn, kan VWS minder snel handelen dan gehoopt.
Men hoopt de wijzigingen nu per 1 januari 2010 te kunnen laten effectueren. Daarnaast wil het
College de besteksinhoud in Drents gemeenteverband afstemmen en dat is al tijdens een soort
workshop gebeurd. Weliswaar is het geheel afhankelijk van de besluitvorming in Den Haag, toch
heeft wethouder Jumelet, in tegenstelling tot de overige gemeenten in Drenthe, n.a.v. de junimotie alvast de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding opgestart om voldoende zorg voorradig te hebben en de mensen hun werk in loondienst te kunnen laten uitvoeren. Het College streeft
er, conform zijn planning van eind oktober jl. naar, per 1 juli 2009 de nieuwe contracten te heb-
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ben gesloten. De adviesaanvraag hiertoe zal nog naar de Wmo-raad gaan en het College zal de
raad informeren over de voortgang.
Wethouder Jumelet haalt aan dat in de krant stond dat Tangenborgh en Leveste hun contracten
zouden hebben opgezegd. Dit is later terecht gerectificeerd, want alleen Leveste heeft zijn contract opgezegd, Tangenborgh gaat gewoon door met leveren. Thuiszorg Diensten Centrale (TDC)
zal de 30.000 HH1-uren van Leveste per 1 januari a.s. overnemen voor de periode van een halfjaar. De hulpen kunnen dus o.b.v. een halfjaarscontract in dienst komen bij TDC, zodat de cliënten zoveel mogelijk over dezelfde hulpen als voorheen kunnen beschikken. Hierover worden de
cliënten z.s.m. per brief geïnformeerd, al mogen zij hierin uiteraard zelf een persoonlijke keuze
maken.
Wethouder Evenhuis kondigt in vervolg op eerdere toelichtingen over de werkgelegenheidssituatie in de gemeente Emmen een presentatie aan door het Mobiliteitscentrum Zuidoost-Drenthe
(MCZOD). In VNG-verband heeft wethouder Evenhuis gemerkt dat diverse steden in het land
de activiteiten van het MCZOD nauwlettend volgen. Dit i.v.m. de ontwikkelingen t.a.v. werktijdverkorting door bijv. de fors afnemende autoverkopen.
Hierna houdt mevrouw Koops (medewerkster MCZOD vanuit het CWI) een presentatie over
de activiteiten van het Mobiliteitscentrum. (Voor de inhoud: zie de hand-outs bij dit verslag.)
CDA vraagt of de medewerkers van Diolen die zelf een baan hebben gevonden, meetellen in het
totale aantal van 509 medewerkers die in de presentatie werden genoemd.
Mevrouw Koops bevestigt dit.
CDA stelt vast dat het bij het aantal van 45 medewerkers van Maxi Rosa alleen het vaste personeel betreft, omdat er in totaal meer (parttime) medewerkers zijn.
Mevrouw Koops antwoordt dat deze veronderstelling juist is. De uitzendkrachten zijn niet meegenomen bij de 45 betrokken personen, deze worden niet betrokken in het mobiliteitstraject n.a.v.
het faillissement.
Wethouder Evenhuis wijst in aanvulling op de presentatie op de meerwaarde van de ervaringen
die het MCZOD heeft opgedaan bij de onderling verschillende bedrijfsculturen bij Diolen en
Maxi Rosa. Het College heeft schriftelijk contact gezocht met de op te starten propellerfabriek
voor windmolens in het Duitse Haren, vlak over de grens (ca. 20 km. van Emmen). Dit in verband met het vinden van arbeidsplaatsen in Duitsland. Het College is samen met de provincie
Drenthe bezig de activiteiten van het MCZOD uit te rollen naar andere partijen. Dan de toekomstige werkgelegenheidsprognoses van de NAM voor Buitengebied Schoonebeek. Het gaat in totaal om 2.800 mensjaren (banen): in 2008 200 banen in de voorbereiding, in 2009 én in 2010 telkens 1.000 banen per jaar in de constructie en in 2011 nog eens 600 constructiebanen. Voor de
productie na 2011 gaat het om 50-80 banen.
CDA vraagt of het hier banen betreft die in de regio Emmen worden uitgevoerd of elders.
Wethouder Evenhuis antwoordt dat een precieze inventarisatie van waar de banen worden uitgevoerd te uitvoerig zou zijn, en ook niet wenselijk i.v.m. de privacygevoeligheid. Maar verreweg
het merendeel van deze banen heeft betrekking op deze regio.
DOP informeert hoe hard de banen in de jaren 2009 en 2010 zijn in relatie tot de nieuwe ontwikkelingen bij de NAM enerzijds en de crisistijd anderzijds.
Wethouder Evenhuis heeft deze aantallen gekregen van de heer Ardes van de NAM, met wie
voortdurend contact is, ook over de bestemmingsplanprocedure. Economisch gezien is het van
groot belang alert te zijn: ook Wwb’ers en werkzoekenden moeten nauw bij de NAMontwikkelingen worden betrokken om de doorstroom van onderaf in de arbeidsmarkt te bevorderen. Vandaar ook het grote belang de activiteiten van het MCZOD hierbij effectief in te zetten.
VVD dankt het MCZOD voor de enthousiaste presentatie en wenst hen veel succes in deze moeilijke tijden.
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CDA vond het ook een uitstekende, zeer enthousiaste presentatie en zegt toe het eigen netwerk te
gaan gebruiken.
Voorzitter Wittendorp deelt mee dat op 4 december a.s. alle raadsleden verwacht worden in de
commissie Bestuur & Middelen i.v.m. het onderwerp Theater/Dierenpark. Hierna neemt voorzitter Wittendorp afscheid van commissiegriffier Erik Meijeringh, die de gemeente gaat verlaten
voor een functie bij het Ministerie van Defensie. Voorzitter Wittendorp dankt hem voor de goede wijze waarop de heer Meijeringh zijn functie vervuld heeft en ook voor de prettige onderlinge
samenwerking en wenst hem veel succes bij zijn nieuwe werkgever.
Hierna spreekt griffier Meijeringh een dankwoord uit richting de leden van de commissie.
11.

Ingekomen stukken vanuit het College:

Geen opmerkingen.
12.

Overige ingekomen stukken

Geen opmerkingen.
13.

Sluiting

Voorzitter Wittendorp sluit de vergadering om 21.00 uur onder dankzegging.
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