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Beknopt verslag/conclusies van de commissie Samenleving van de gemeenteraad Emmen op
dinsdag 13 januari 2009, aanvang 19.30 uur
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1.
Opening en vaststelling agenda
Dhr. Wittendorp opent de vergadering om 19.30. Dhr. Van Vliet wordt door de voorzitter
voorgesteld als de nieuwe commissiegriffier. Punt 6a zal in verband met de ziekte van wethouder
Thalens-Kolker niet worden behandeld. Verder stelt de vergadering de agenda zonder wijzigingen
vast.
4.
Rondvraag
DOP vraagt op welke termijn wij een inloophuis voor dak- en thuislozen tegemoet kunnen zien?
Wethouder Jumelet, tijdens de kou hebben wij op korte termijn goede voorzieningen kunnen treffen
voor de dak - en thuislozen. De ontwikkeling van een inloophuis is op dit moment in handen van een
projectleider. We willen ook wat voor de langere termijn realiseren. De wethouder grijpt dit punt aan
om de raad voor te lichten over de dynamisering van de maatschappelijke opvanggelden. Er ligt nu een
nieuw verdeelmodel, vanuit Den Haag bepaalt. Dit verdeelmodel is nog niet bestuurlijk afgekaart, de
Tweede Kamer moet zich er nog over uitspreken. We moeten overwegen of we het wel allemaal
kunnen betalen. De eerste signalen zijn niet goed. Reden te meer om gezamenlijk met de andere
gemeenten aan de bel te trekken.
DOP had dit al zien aankomen, maar wil er toch ernstig op aandringen dat wij toch een
inloopvoorziening realiseren in Emmen.
DOP wanneer komt de evaluatie van het WMO beleid voor de raadscommissie te liggen?
Wethouder Jumelet we zijn de beleidspunten op het moment aan het inventariseren. Het neemt niet
weg dat er allerlei momenten van evaluatie zullen zijn. Het schema leggen we u voor als het op orde
is.
DOP geeft aan dat dit een afspraak uit het plan is en dringt erop aan op vaste momenten te komen met
deze evaluatie.
Wethouder Jumelet wil niet verder in discussie hierover en vindt het ook belangrijk dat er een vinger
aan de pols gehouden wordt. Het neemt niet weg dat buiten het schema om het beleid ook geëvalueerd
wordt.
PvdA vraagt zich af op of het feit dat de ondersteunende en activerende begeleiding op het bordje van
de gemeente terecht is gekomen consequenties heeft gehad en of deze te overzien zijn.
Wethouder Jumelet had een brief willen schrijven, maar we hebben het meegenomen in de
raamovereenkomst met Stichting Sedna. Wij hebben zelf het beeld dat het wel iets betekent, maar we
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hebben nog niet helder in welke mate. Een rekensom leert dat het ongeveer om 70 mensen in Emmen
zal gaan.
PvdA vraagt zich af of de gemeente zelf de indicatie van de gevolgen maakt.
Wethouder Jumelet er zal een overgangsperiode zijn, het eerste half jaar verandert er niets,
vervolgens heb je te maken met mensen die een traject ingaan. Dan is bijvoorbeeld Mee in beeld. Er
zal het een en ander vervallen.
ChristenUnie is benieuwd hoe het zit met de eigen krachtcentrales.
Wethouder Jumelet deelt mee dat er contact is gelegd maar nog niets concreet is.
CDA vraagt zich af of de dynamisering van de maatschappelijke opvang ook gevolgen heeft voor
Veltman.
Wethouder Jumelet men houdt er rekening mee dat Veltman AWBZ gefinancierd moet worden. Met
Leveste wilden we voor 1-1-2009 alles regelen met VWS. We kregen een brief dat dit niet zou lukken.
Daar hebben wij ontstemd op gereageerd, maar daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Het
geld staat geparkeerd wij gaan ervan uit dat het op korte termijn wordt geregeld.
CDA een tijd geleden waren er een aantal MBO-studenten in de raad, dit werd als erg positief ervaren.
Kunnen wij dit regelmatiger regelen?
Voorzitter neemt het mee naar het presidium.
6.
Bespreken B-stukken
6b.
Raamovereenkomst Stichting Welzijnsgroep Sedna
Wethouder Jumelet geeft aan dat hij zelf het kort heeft voor kunnen bereiden. Het meest opvallende
van de overeenkomst is dat de overeenkomst voor 1 jaar gaat gelden. Continuering van hetgeen dat
Sedna organiseert zal worden gegarandeerd. Het tijdelijk huisverbod is van kracht gegaan en heeft
gevolgen evenals de uitrol van de methode Emmen Revisited en de bezuinigingen op de AWBZ.
DOP vraagt of de gemeente tevreden is met Sedna op dit moment en wat de consequenties zullen zijn
als Sedna het geld niet krijgt? Gaan we hierna voor vier jaar weer een raamovereenkomst aan?
Wethouder Jumelet als je doorgaat ben je tevreden met elkaar. De organisatie wordt steeds
professioneler. Het moet altijd beter.
DOP wij kennen allen de geschiedenis met Opmaat, loopt het beter dan voorheen dankzij die
raamovereenkomsten?
Wethouder Jumelet geeft het woord aan de heer Backers, de betrokken ambtenaar.
dhr. Backers de samenwerking is redelijk intensief. Voorheen subsidieerden wij alleen activiteiten,
maar wij gaan nu naar het subsidiëren van resultaten. Dit gaat op zich goed. Er is alleen veel aan de
hand, de verandering van AWBZ en er zitten dubbelingen in de hulpverlening.
Wethouder Jumelet wij zien 2009 ook als overgangsjaar als het gaat om de psychosociale
problematiek. Als het gaat om de 7 ton die we krijgen, moeten we kijken waar we kunnen schuiven en
kijken wat er dubbel gebeurd. We willen zo efficiënt mogelijk de nieuwe situatie inkleden. Voor de
volgende periode is het de bedoeling een raamovereenkomst voor 4 jaar aan te gaan.
BGE loopt de uitvoering van de raamovereenkomst geen achterstand op omdat wij de overeenkomst te
laat vaststellen?
Wethouder Jumelet nee het loopt geen achterstand op, maar we zijn inderdaad te laat met vaststellen.
PvdA vraagt in hoeverre de raad wordt betrokken in het besluitproces over de voortgang met Sedna?
Wethouder Jumelet over het tijdelijk huisverbod en de hervormingen in de AWBZ komt de raad
vanzelf weer te spreken. Het komt bij een eventueel nieuwe overeenkomst sowieso terug. Extra zorg
bij huisverboden moet geregeld geworden. Dit kan gebeuren door Sedna. Deze zaken zullen naar
voren komen in rapportages.
PvdA er werd gesproken over resultaten, hoe worden deze meetbaar en mogen we die dit jaar
verwachten?
dhr. Backers de uitvoeringsovereenkomst wordt al preciezer dan de vorige. Bij het ene soort werk is
het makkelijker om resultaat te meten dan bij de andere. Het Leger des Heils moet nu ook een
gedetailleerde subsidieaanvraag indienen, eerder liep dit per individuele aanvraag. De resultaten zullen
steeds preciezer meetbaar worden.
DOP vraagt zich af of het Leger des Heils niet sowieso al verantwoording moest afleggen voor de
subsidie.
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dhr. Backers geeft aan dat het voorheen een open eindfinanciering was omdat het een individuele
indicatie betrof.
ChristenUnie horen de BCO gelden bij het raamwerk?
Wethouder Jumelet de BCO gelden vallen onder het kopje werkbudget.
ChristenUnie het aantal mensen dat geen indicatie van het CIS krijgt groeit. De vraag is of het
mogelijk is hier ook het vrijwilligerswerk bij te betrekken? Ook met het oog op bezuinigen.
Wethouder Jumelet het is goed om van alle netwerken gebruikt te maken. Maar in 2009 moet alles
zich uitkristalliseren. Het lijkt vrij overzichtelijk maar veel organisaties zijn bij het psychosociale werk
betrokken. Dus eerst afwachten wat er gebeurt voordat we er zelf allerlei organisaties bij betrekken.
We weten nog niet precies waar het heen gaat, we moeten het zo eenvoudig mogelijk houden.
CDA in de raamovereenkomst worden ook de nieuwe gebieden genoemd, welke zijn dit?
Wethouder Jumelet het gaat om de bekende dorpen, Zwartemeer, Emmermeer en BargerCompascuum.
SP in de raamovereenkomst wordt op pagina 5 een post Sociale Raadslieden opgevoerd. Worden de
Sociaal Raadslieden opnieuw ingevoerd?
Wethouder Jumelet deze zijn er niet meer in Emmen.
SP dat klopt. Toen zij werden afgeschaft is Sedna op een andere manier daarmee verder gegaan. Maar
het zijn geen sociale raadslieden meer. Dit wekt verwachtingen. De naamgeving moet anders of de
Sociaal Raadslieden moeten weer worden ingesteld.
Wethouder Jumelet dit geven we mee.
SP vraagt of de post KOPZSW niet gewoon als kinderopvang peuterspeelzaalwerk omschreven kan
worden. De Noaberschapsbank wordt tegenwoordig Web in de Wijk genoemd. Kan dit ook veranderd
worden in het concept-besluit?
Wethouder Jumelet geven we mee.
GroenLinks waarom is er niet gekozen voor het door laten lopen van de vorige raamovereenkomst?
Wethouder Jumelet legt uit dat het te maken heeft met het feit dat er een ander budget aan gekoppeld
is.
1e termijn
CDA de fractie kan zich vinden in het voorstel een raamovereenkomst aan te gaan met Sedna voor 1
jaar. Een vraag is of er ook raamovereenkomsten zullen komen met andere instanties. Bij verzorging
van ouderen moeten er keuzemogelijkheden blijven. We zijn verheugd met de pilot voor een
consultatiebureau voor ouderen. Wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd? Andere belangrijke
punten zijn. Welzijnswerk moet zich richten op problemen van mensen in een achterstandswijk. Ook
activiteiten die de binding tussen bevolkingsgroepen stimuleren. Er moet ruimte zijn voor jeugdwerk.
VVD wil de ambtenaren van de afdeling bedanken voor de getoonde behulpzaamheid. Het zou goed
zijn ook te kijken naar andere aanbieders. We moeten niet alleen kijken naar dubbelingen maar ook
naar prijs/kwaliteit verhouding. Een stuk marktwerking zou niet verkeerd zijn. In het verleden hebben
we zeker de hoofdprijs betaald.
PvdA vraagt zich af de VVD tevreden is over Sedna?
VVD kan niet zeggen of Sedna wel of niet goed werk verricht, maar je houdt een organisatie wel
scherp door concurrentie. Wij kunnen ons voorstellen dat in een andere organisatie dusdanige
expertise zit op een specifiek gebied dat we daar de hulp weghalen en niet bij Sedna, dan kunnen we
het opdelen.
DOP vraagt zich af of de gemeente zich nu al moet uitspreken voor 4 jaar voortzetting van het
raamwerk na 2010. Moeten we niet op meerdere partijen inzetten? De kwaliteit werd goed genoemd
door de wethouder, dit kwam wat stroef op gang, maar toch goed. We moeten voorzichtig zijn. Deze
keuzes moeten vroegtijdig aan de raad worden voorgelegd.
ChristenUnie Sedna heeft goed werk geleverd. ChristenUnie is blij met een raamwerk voor 1 jaar,
over zo’n jaar kun je een goede uitslag neerzetten. Er komen veel probleemkinderen met SKW in
aanraking er moet een plan komen waarin de binding wordt vastgelegd. Concurrentie moeten we niet
in de weg staan.
SP de 1-jarige overeenkomst is helder beargumenteerd. Met marktwerking krijg je niet alles scherp
gesteld. We moeten niet voor een dubbeltje op de eerste rang proberen te zitten
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VVD marktwerking kan ook betekenen dat we iets meer gaan betalen maar een betere kwaliteit
krijgen. Je hebt referentie nodig om kwaliteit te kunnen meten.
SP kwaliteit moet voorop staan, maar wij kunnen meten en een partij aan de afspraken houden, daar is
geen marktwerking voor nodig. Sedna doet het goed. De financiën moeten niet voorop staan maar de
maatschappelijke implicaties.
PvdA kan zich vinden in de voorgaande opmerkingen. Dubbelingen moeten voorkomen worden. Er
moet goed naar de samenwerking en afstemming gekeken worden.
DOP niets ten nadele van Sedna, maar het feit dat er zoveel aan de hand is met de AWBZ, dat is de
crux waarom we verder moeten kijken dan alleen maar Sedna.
SP dat begrijpen wij, maar het een sluit het ander niet uit. Wij zien de noodzaak niet van een andere
welzijnsorganisatie puur om de boel op scherp te zetten.
ChristenUnie een “multiproblem” gezin kost ontzettend veel geld en bij marktwerking heb ik het
gevoel dat er eerder bezuinigd moet worden dan dat er sprake is van marktbewerking. We moeten
kijken hoe we deze gezinnen toch goed kunnen helpen.
Wethouder Jumelet ik kwam wat stroef op gang vanwege het feit dat ik de vaste wethouder vervang
en er niet over ga. Maar we hebben een goede werkverhouding met Sedna. Het moet een goede mix
zijn tussen marktwerking en zorg. De vraag is wie waar het beste in is. Je ziet ook nieuwe aanbieders
komen, zo krijg je die scherpte erin. De gemeente moet ergens in het midden uitkomen, de gemeente is
leidend. Er zijn nieuwe taken en vandaar een verschuiving. Het gaat om het welzijn van de mensen.
Het is belangrijk de uitgangspunten voor de ogen te houden. De pilot van het consultatiebureau is net
van start gegaan. Huisartsen worden ingeschakeld, uiteindelijk komt er een evaluatie en kunnen we het
wel of niet uitrollen. We weten niet precies wat er op ons af gaat komen. Het is niet verkeerd dat er
veel op het bordje van de gemeente komt, we kunnen dit goed, maar er moet wel voldoende geld bij.
PvdA hoelang loopt de pilot?
Wethouder Jumelet deze gaat twee jaar lopen.
2e termijn
DOP wil graag weten hoe de raad betrokken gaat worden bij het raamvoorstel? Worden we op de
hoogte gehouden van de grote lijnen en de prestatie in een vroeg stadium?
Wethouder Jumelet tegen de zomer zal het mogelijk zijn de raad op de hoogte te brengen.
CDA reagerend op de VVD, wij kunnen ons vinden in de kwaliteitsverbetering. Het is vooral
belangrijk het welzijn te bevorderen.
VVD bedankt de wethouder voor de duidelijke antwoorden en stelt voor er een A-stuk van te maken.
De voorzitter stelt voor er een A-stuk van te maken. De commissie gaat hiermee akkoord.
9.
Vaststellen notulen
De notulen van 2 december worden zonder wijzigingen vastgesteld.
10.
Mededelingen vanuit het college/presidium
Wethouder Jumelet benadrukt nog een keer dat we niet moeten onderschatten wat er nog in de
Tweede Kamer mogelijk is wat betreft de AWBZ financiën. Er is een memo uitgedeeld over
aanbesteding hulp in het huishouden. Bij punt 10 in de notulen van de vorige keer stond ook al iets
over de stand van zaken. Ik heb het op papier laten zodat we niet alles hoeven te noemen. We trekken
samen met de gemeente Borger-Odoorn op. Samenwerking binnen het VDG sluiten we niet uit, we
kijken waar we elkaar kunnen versterken. Emmen loopt wat het aanbesteden betreft voorop.
Coevorden weifelt nog over de samenwerking. U krijgt deze week de uitnodiging voor een
bijeenkomst op 5 februari, dit staat ook in de memo. Als we op schema blijven kunnen we op 1 juli
overgaan tot het afsluiten van nieuwe contracten. De rest van Drenthe ligt hier een jaar op achter.
Voorzitter herinnert de raad eraan dat er 14 januari een bijeenkomst over het bestemmingsplan
buitengebed is. U bent daar allemaal voor uitgenodigd.
11.
Ingekomen stukken.
VVD heeft niet de brief waar het om gaat niet gekregen.
Voorzitter we zullen dit nakijken en alsnog de brief ter beschikking stellen.
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12.
Overige ingekomen stukken
DOP constateert dat het de wethouder niet is gelukt de motie bij de andere gemeentes door te drukken.
Wethouder Jumelet ik heb zeker niet negatief gedaan over de motie, maar men herkende niet onze
problematiek. Wij hebben te maken met een ander volume dan de andere Drentse gemeentes. Emmen
is simpelweg de grootste gemeente van Drenthe.
13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00.
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