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Verslag van de Commissie Samenleving van de gemeenteraad Emmen op dinsdag
10 februari 2009, aanvang 19.30 uur
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:
:
:
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:

Raadsleden

:

de heer J.H. Wittendorp
de heer J.C. van Vliet
de heer G. Evenhuis, de heer H.G. Jumelet, mevrouw M.H.
Thalens
de heer W.M. Westerhof (Notuleerservice Mooi Werk)
de heer A. Boer, mevrouw A.G. Louwes-Linneman, mevrouw
M.J. Meulenbelt, de heer J.H.G. Sulmann, mevrouw J. Zinnemers-Warmolts (PvdA); de heer T.H. Gerth, mevrouw Z.S. Huising-Oldengarm (CDA); de heer D.J. Douwstra, de heer R. van
der Weide (BGE); mevrouw J. Bax (GroenLinks); de heer T.
Eerenstein (VVD), de heer B.J. Hoekstra (SP); de heer A.W.J.
Schoo (DOP)

1.
Opening
Voorzitter Wittendorp opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen hartelijk
welkom, in het bijzonder Tijmen Eising, wereldkampioen veldrijden bij de junioren. De voorzitter heet tevens mevrouw Haarsma, waarnemend Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, en de burgemeester en leden van het college welkom. De voorzitter zegt iets
meer tijd als gebruikelijk aan de opening te willen besteden om Tijmen Eising te huldigen. Hij
feliciteert de wereldkampioen met zijn buitengewone prestatie. De voorzitter verklaart namens het college en de gemeenteraad vereert te zijn dat Tijmen aanwezig is. Tijmen Eising
zet met zijn prestatie, als een ware ambassadeur, het veldrijden en de gemeente Emmen op de
kaart. Daarom vraagt de voorzitter of Tijmen, in maart 2010, als hij zelf 18 jaar is, als erelid
van het ‘Stemmen in Emmen’-promoteam, de gemeenteraad wil helpen om jongeren op te
roepen te gaan stemmen. Tijmen Eising stemt hiermee in en krijgt van de voorzitter een medaille van het promoteam overhandigt.
Sportwethouder Evenhuis heet Tijmen Eising ook hartelijk welkom. De wethouder noemt
Tijmen letterlijk en figuurlijk een grotere veldrijder dan de Spaanse top die hij in Barcelona
aan het werk zag. Dat Tijmen het sporten prima met zijn studie kan combineren verbaast wethouder Evenhuis niets omdat zijn ervaring is dat sporters die gedisciplineerd met sport bezig
zijn ook goed hun studieplanning kunnen indelen. Tijmens vroegere ploegleider, Wim Jansen,
die ook in de zaal zit, heeft de pech dat een talent in de breedtesport op den duur weggaat. De
wethouder onderstreept dat breedtesport van belang is in Drenthe. In de aanloop naar de Vuelta in augustus 2009 zal er veel aandacht aan breedtesport worden besteed. Daarvoor zijn mensen als Tijmen Eising nodig, die een sport op de kaart zetten en anderen motiveren. Het is
landelijk zichtbaar dat op plaatsen waar een topsporter woont, de verenigingen van die sport
groeien. De wethouder denkt en hoopt dat de gemeente Emmen Tijmen ook in de toekomst
weer voor een overwinning kan huldigen. Tijmen krijgt hierop namens de gemeente een
schilderij van hem in actie overhandigd.
Mevrouw Haarsma, waarnemend Commissaris van de Koningin van de provincie Drenthe, zegt zich zeer vereerd te voelen hier vanavond aanwezig te mogen zijn. Mevrouw
Haarsma zegt dat de provincie een paar jaar geleden een visionaire blik heeft gehad, toen
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Tijmen Eising werd benoemd tot sporttalent van Drenthe. De waarnemend Commissaris van
de Koningin is er van overtuigd dat Tijmen in de toekomst zijn prestaties blijft volhouden. De
provincie is Tijmen dankbaar dat hij Drenthe op de kaart heeft gezet en zal hem nauwlettend
blijven volgen. Mevrouw Haarsma nodigt Tijmen als eregast uit voor de Vuelta en overhandigt hem een cadeau.
Tijmen Eising zegt na alle lovende woorden niet meer veel te kunnen toevoegen. Hij is trots
op zichzelf en is blij met het resultaat, na alle tijd en energie die hij in de voorbereiding heeft
gestoken.
Voorzitter Wittendorp schorst de vergadering een aantal minuten om de aanwezigen de gelegenheid te geven Tijmen te feliciteren met zijn prestatie.
2.
Vaststelling agenda
Voorzitter Wittendorp heropent de vergadering en geeft wethouder Thalens het woord bij de
vaststelling van de agenda.
Wethouder Thalens zegt dat agendapunt 10A, een wethoudersbrief (Actieplan jeugd) bedoeld was als verdere uitwerking bij de kadernotitie jeugd die in januari op de agenda stond,
maar toen door mevrouw Thalens’ afwezigheid niet behandeld kon worden. Het college heeft
inmiddels een uitvoeringsprogramma 2009 vastgesteld en stelt voor om in maart de kadernotitie en brief in één keer te behandelen. VVD had dit voorstel van het college graag in een eerder stadium vernomen, zodat de raad hier rekening mee had kunnen houden. VVD hoopt dan
ook dat dit in de toekomst wel zal gebeuren. Voorzitter Wittendorp zal deze opmerking
meenemen naar het presidium.
3.
Spreekrecht
Geen aanmeldingen.
4.
Rondvraag
DOP heeft gisteren met stijgende verbazing naar het tv-programma Radar gekeken, dat over
het Persoons Gebonden Budget (PGB) ging. DOP vraagt aan wethouder Jumelet hoeveel bureaus in de PGB-voorziening via de Wmo werk doen in de gemeente Emmen. Wethouder
Jumelet zegt niet te weten hoeveel bureaus mensen ondersteunen om het PGB goed te besteden. De wethouder wil hier wel onderzoek naar doen, maar vertelt er wel bij dat mensen er
vrij in zijn hoe ze het PGB besteden. Het college adviseert mensen nadrukkelijk om van de
Sociale Verzekeringsbank gebruik te maken. De wethouder vertelt dat vooral in het kader van
de AWBZ de PGB’s ondersteuning behoeven en dat dit in veel mindere mate voor de Wmo
geldt, omdat het daarbij ook om heel andere bedragen gaat. DOP verklaart dat Radar een bedrijf toonde dat zowel de uitvoering deed als het PGB beheerde en wil weten of de gemeente
Emmen dergelijke constructies ook in de Wmo heeft.
BGE verklaart geschrokken te zijn van cijfers over de Utrechtse jeugd ten aanzien van de
acceptatie van homoseksualiteit. Zo’n 59 procent van de ondervraagde scholieren van de
Jeugdmonitor Utrecht was het eens met de stelling: ‘Je kunt het beter maar voor je houden als
je homoseksueel bent, anders word je gepest.’ 42 procent gaf aan geen homoseksuelen in de
vriendenkring te accepteren. BGE informeert of er omtrent dit onderwerp gegevens uit Emmen bestaan en of er op scholen voorlichting over wordt gegeven. Wethouder Thalens zegt
dat in Emmen niet in dezelfde mate cijfers bekend zijn als in Utrecht. De wethouder kan niet
aangeven of en hoe er op scholen voorlichting over dit onderwerp wordt gegeven, maar dit
kan op de agenda gezet worden voor een komend overleg met het voortgezet onderwijs.
PvdA heeft een vraag naar aanleiding van een krantenartikel gerelateerd aan de Vuelta van
anderhalve week terug, dat inging op breedtesport. In overleg met gemeentes staan tal van
activiteiten op de planning voor scholen, met name in de gemeentes Emmen en Assen. PvdA
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vraagt of aangegeven kan worden om welke activiteiten het hier precies gaat en hoeveel scholen in Emmen er aan meedoen. Wethouder Evenhuis zegt dat hier intern een werkgroep op
zit. Er vindt intensief overleg met de provincie plaats rondom breedtesportontwikkeling. Halverwege maart heeft de wethouder een overleg met mevrouw Haarsma over de gemaakte afspraken. Het lijkt de wethouder een goed idee om voor de beeldvorming de plannen in april of
mei aan de raad te presenteren. Er staan activiteiten op de planning voor kinderen vanaf de
basisschool, maar ook voor senioren. Daarnaast lijkt een wedstrijd voor een aantal raadsleden
de wethouder een prima plan. Zo kunnen ook zij ervaren hoe het is om met verzuurde benen
te sporten. Wethouder Thalens vult aan dat in het kader van de Vuelta meerdere side-events
gepland staan. Het lijkt haar een goed plan om alle activiteiten eens voor de raad op een rijtje
te zetten, zodat het helder is wat er allemaal rondom de Vuelta gaat gebeuren.
CDA begreep dat het pand van jongerenvereniging Blanco is geïsoleerd en vraagt of alle geplande activiteiten van de vereniging nu gewoon doorgang vinden. En heeft de isolatie een
positief effect gehad op de omgeving? Wethouder Thalens vertelt dat bestaande klachten
worden geïnventariseerd. Na de isolering in december zijn er heel weinig klachten meer binnen gekomen. Het bestuur van Blanco gaat eens per maand met buurtbewoners om tafel om
klachten te bespreken. De vereniging vervolgt met dezelfde activiteiten als voorheen.
CDA heeft daarnaast een vraag over combinatiefuncties bij de sport. Sportverenigingen krijgen van sportbonden bericht over deze combinatiefuncties, waarin wordt verzocht om contact
met de gemeente op te nemen om hiervoor in aanmerking te komen. CDA vraagt hoe dit bij
de gemeente Emmen is geregeld. Wethouder Evenhuis zegt dat bekend is dat een aantal
combinatiefuncties inmiddels door de gemeente is ingesteld. Combinatiefuncties zijn deels in
scholen te vinden maar daarnaast wordt contact gelegd met sportverenigingen. Het is helemaal niet verkeerd voor sportverenigingen om zich bij de gemeente te melden. Onlangs heeft
het college een voorlichtingsbijeenkomst met twee staatssecretarissen bijgewoond over hoe
het met de combinatiefuncties is gesteld. In Emmen is dit heel goed, in de andere 29 steden
niet. Emmen heeft het snel en goed georganiseerd, onder andere in samenwerking met de
Hanzehogeschool, die het ondersteunt met vierdejaars studenten, en met het ROC, om de
functies in Emmen versterkt neer te zetten en zo het netwerk aanzienlijk groter te maken dan
alleen de zeventien combinatiefuncties die de gemeente instelt.
SP vraagt aan de wethouder of hij meer kan zeggen over de werkgelegenheidsontwikkeling in
Emmen. Voorzitter Wittendorp zegt dat deze vraag in de vergadering van aankomende donderdag thuishoort.
VVD zag in een tv-uitzending dat controle ontbreekt bij de uitkering van PGB’s. De Wmo
staat onder financiële druk. Het zou zeer jammer zijn als er door misbruik van de PGB’s extra
bezuinigingen moeten volgen. Heeft de gemeente Emmen hier enige controle op? Wethouder
Jumelet verklaart dat als het om de Wmo gaat, men nadrukkelijk moet verantwoorden waar
de uitkering aan wordt besteed. Met de AWBZ gaat het vaak om een bedrag van duizenden
euro’s, dat men zelf mag besteden en waar wellicht geld aan over wordt gehouden. VVD heeft
daarnaast een vraag over het CBK, dat naar Noord-Barger verhuist. Tijdens de begrotingsvergadering is € 250.000,- voor het CBK beschikbaar gesteld. VVD vraagt of de berichtgeving
klopt dat dit bedrag volledig opgaat aan huurpenningen. Wethouder Thalens antwoordt dat
het bedrag ook deels aan personeelsbezetting wordt besteed. Daarvoor wordt verbinding met
reïntegratiebureau Cvites gezocht, dat in hetzelfde pand zit. VVD vraagt of de huurprijs in
Noordbarge per m² marktconform is. Wethouder Thalens neemt aan dat er goed over de prijs
is onderhandeld en zegt dat dit marktconforme prijzen zijn.
5.
Bespreken B-stukken
Niet van toepassing.
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6.
Bespreken C-stukken
Niet van toepassing.
7.
Begroting 2009 Esdal College
CDA heeft een tweetal vragen. Ten eerste vindt de partij het opvallend dat in de begroting
staat dat het Esdal College de rentebaten van het kapitaal nodig heeft om de begroting rond te
krijgen. CDA acht dit risicovol en vraagt of dit zo blijft, of dat er een andere mogelijkheid is
om de begroting rond te krijgen. Ten tweede denkt CDA dat een andere bestuursvorm voor
het Esdal College wellicht op zijn plaats zou zijn. Wordt hierover gesproken? Wethouder
Thalens zegt op de eerste vraag dat het standpunt van het CDA exact in de brief terug is te
vinden die de gevoelens van de raad weergeeft. Daarin zijn het college en de vraag van het
CDA overeenstemmend. Wethouder Thalens zegt met betrekking tot de tweede vraag dat ze
meent dat de raad in september 2008 is geïnformeerd over een traject van verzelfstandiging
van het bestuur van het Esdal College. Dit traject is nog volop gaande. De raad zal hier zeer
binnenkort meer over horen. Het streven is dat het Esdal College per 1 januari 2010 zelfstandig is.
8.
Onderwerpen ter bespreking
Niet van toepassing.
9.
Vaststellen verslag 13 januari 2009
Geen opmerkingen.
10.
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
Geen mededelingen.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
Geen opmerkingen.
12.
Overige ingekomen stukken
Geen opmerkingen.
13.
Sluiting
Voorzitter Wittendorp bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 20.25 uur.
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