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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Dijkgraaf opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
2A

Presentatie
Presentatie mevr. Schuiling, Vestigingsmanager UWV werkbedrijf Emmen, over de
Wajong
Wethouder Jumelet wijst op de decentralisatie van taken in de Wet werken naar vermogen.
Graag wil hij een film door Wajongers delen met de raad.
Mevrouw Schuiling toont in een korte film hoe een reclamespot gemaakt is door Wajongers.
De film heeft een positief effect bij werkgevers. Emmen telt 1580 oude en 121 nieuwe
Wajongers.
D66 vraagt hoeveel Wajongers geplaatst worden bij bedrijven. Mevrouw Schuiling
antwoordt vorig jaar 180. De oude Wajong bood een uitkering en weinig prikkels. Hier zitten
ook ouderen bij. Nieuwe Wajongers gaan naar het Training Diagnose Centrum (TDC).
Ongeveer 10% kan doorstromen, de rest gaat lange trajecten in.
CDA complimenteert de fantastische film.
Wethouder Jumelet nodigt de raad uit voor een bijeenkomst morgen in het TDC bij Emco,
waar ook de nieuwe Wet werken naar vermogen aan de orde komt.
2B

Presentatie wethouder Arends en dhr. Lassche over het haalbaarheidsonderzoek van
het nieuw te bouwen zwembad
Wethouder Arends licht toe dat op het gebied van Aquarena plannen zijn voor zorg en
wonen. Het nieuwe zwembad past goed op de Meerdijk met sportvoorzieningen. Het college
heeft een buitenspelvoorziening toegevoegd aan het oorspronkelijke plan. Het
vervolgonderzoek richt zich op financiële en bouwkundige haalbaarheid.
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Dhr. Lassche (hoofd sport) houdt een presentatie over het haalbaarheidsonderzoek. De
sheets zijn beschikbaar. Een definitief voorstel is afhankelijk van de onderhandelingen rond
het gebied van het huidige zwembad.
D66 vraagt of acht wedstrijdbanen zijn overwogen. De heer Lassche heeft naar veel opties
gekeken, ook naar meer of minder banen en verschillende dieptes.
PvdA vraagt of het multifunctioneel bassin de creatieve oplossing biedt voor extra water voor
De Kikker. De heer Lassche bevestigt dat. Tussen 16.00-19.00 uur kunnen meerdere partijen
het zwembad gebruiken en delen.
Wakker Emmen wacht de verschillende opties af, ook die van een 50-meterbad.
CDA vraagt of uitbreiding bij Parc Sandur het nieuwe zwembad gaat bijten. Wethouder
Arends antwoordt dat deze recreatievoorziening bij een bungalowpark niet bijt met een
algemene zwemvoorziening, die ook bedoeld is voor mensen met minder geld.
D66 heeft niks gehoord over de optie van een 50-meterbad. Is dit een illusie? Wethouder
Arends stelt dat het nieuwe zwembad geen A-locatie wordt. Een 50-meterbad zal weinig
gebruikt worden en is niet aan de orde.
3.
Spreekrecht
De heer Timmerman (regiocoördinator Veiligheidsdienst Drenthe) deelt een
informatiepakket rond over AED-alert. Hij houdt een pleidooi van Emmen een zes
minutenzone te maken, dit vergroot de kans op overleving van een hartstilstand met 50-80%.
Aanrijtijd van ambulances is vijftien minuten. Burgerhulpverleners binnen een straal van twee
kilometer krijgen vanuit de meldkamer een sms met de locatie van het slachtoffer en de
dichtstbijzijnde AED. Tegelijk gaan er sms-en naar de AED’s. Het is nodig overal
burgerhulpverleners op te leiden en te zorgen voor AED’s aan de buitenkant van gebouwen.
Veel hartstilstanden vinden in de vroege ochtend plaats. Hangt een AED binnen, dan is deze
op dat moment onbruikbaar. Via een code en een sleutel zijn AED’s buiten te gebruiken.
SP mist burgerhulpverleners in Roswinkel. De heer Timmermans antwoordt dat zij niet
aangemeld zijn bij de meldkamer.
De heer Katoen (voorzitter Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge) spreekt in namens
Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge en Plaatselijk Belang Weerdinge. Het verdwijnen van
een veld bedreigt een voetbalvereniging in haar voortbestaan en belast de vrijwilligers van
twee andere. De gemeente gebruikt als argument krimp, maar roept dat juist over de
verenigingen en de buitengebieden af met dit besluit. Vrijwilligers en leden dreigen af te
haken. Het alternatief van onderhoud door de verenigingen lijkt niet bespreekbaar, terwijl dit
geld oplevert en betrokkenheid vergroot zoals bij het zwembad in Nieuw-Weerdinge. De
financiële gevolgen zijn niet inzichtelijk. Weegt investeren in kunstgras en verlichting op
tegen het schrappen van het veld? Moeten kinderen om 22.00 uur ’s avonds gaan trainen?
Leefbaarheid is toch een pijler van Emmen Revisited? De heer Katoen roept de raad op de
bezuiniging te heroverwegen of te compenseren door andere investeringen, opdat de toekomst
van het sportcomplex verzekerd blijft.
PvdA vraagt of gesprekken zijn gevoerd. De heer Katoen antwoordt dat het
eenrichtingsverkeer was, naar alternatieven werd niet geluisterd. Hij ontving een kopie van de
brief aan de EOP zonder antwoord te krijgen op zijn vragen.
Wethouder Arends herkent zich niet in het geschetste beeld. Hij sprak vaak met de
voetbalverenigingen, Plaatselijk Belang is geen gesprekspartner. Alternatieven zijn wel
bekeken, ook van deelvelden. Op basis van objectief KNVB-onderzoek blijken echter minder
velden nodig. Dat is vervelend, maar soms onafwendbaar. Het ligt voor de hand dat jeugd niet
’s avonds laat zal trainen.
4.
Rondvraag
Geen woordvoeringen.
5.
Bespreken C-stukken
Niet van toepassing.
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6.
Bespreken B-stukken
Niet van toepassing.
7.
Bespreken A-stukken
Niet van toepassing.
8.
Onderwerpen ter bespreking
8A
Brief college over de Lokale Educatieve Agenda (op verzoek PvdA)
PvdA vindt het een belangrijke en heldere notitie. Het is waardevol jeugd- en onderwijsbeleid
nadrukkelijk te integreren. Zorgpunten als zwakke scholen, inhoudelijke speerpunten en
ambities zijn benoemd. Wringt dit met bezuinigingen?
VVD vraagt wanneer de notitie ‘Alle kinderen een goede start’ in beleid wordt vertaald. Hoe
zal er aandacht zijn voor laaggeletterdheid van ouders? VVD juicht de indicatiestelling toe.
DOP deelt de mening van de PvdA. FNV Lokaal becijferde voor 2009 660 schoolverlaters en
60 vastgelopen kinderen in de hulpverlening. De doelstellingen in dit beleid streven gelukkig
betere cijfers na.
BGE heeft het belangrijke stuk voor kennis aangenomen. Ambities moeten hoog gehouden
worden, maar met de bezuinigingen blijft het onvoorspelbaar.
SP sluit zich aan bij de PvdA. Zorgleerlingen staat een hoop te wachten met het intrekken van
rugzakjes. Kansen voor scholen in krimpgebieden missen in het stuk.
CDA maakt zich zorgen over de opzet van besturen en de onduidelijke rolverdeling in het
openbaar onderwijs. Hoe gaat de wethouder om met de Wet goed onderwijs goed bestuur?
D66 hecht veel waarde aan onderwijs en deelt de zorgen of het ambitieniveau in stand blijft
met de bezuinigingen. De concrete speerpunten zijn goed. Wat is de relatie tussen het
aanvalsplan laaggeletterdheid en de zorg om taal? Redt passend onderwijs het goed genoeg
met de bezuinigingen? De afkortingenlijst ontbreekt bij de stukken.
LEF! is ook voor het ontzien van onderwijs bij de bezuinigingen. Landelijk wordt fors
bezuinigd om de kredietcrisis te betalen, gelukkig kan de gemeente lokaal prioriteiten stellen.
ChristenUnie onderschrijft de LEA volledig. Het is belangrijk ook bij bezuinigingen door te
gaan met dit beleid. Dat vergt creativiteit en bestuursvaardigheid, succes daarmee.
Wakker Emmen onderschrijft het belang van onderwijs en bezuinigt liever eerst op andere
zaken. De fractie hecht ook belang aan de bibliotheek en wil graag het verzoek om hogere
subsidie bij dit beleid betrekken.
Wethouder Thalens licht toe dat het jeugdbeleid inderdaad met de LEA geïntegreerd is, in
samenspraak met het onderwijsveld. Het thema zorg is belangrijk, ook vanwege de
bezuinigingen. Het uitvoeringsprogramma is geconcretiseerd in resultaatafspraken met
verantwoordelijkheden verdeeld over gemeente en schoolbesturen. Passend onderwijs is aan
de scholen en jeugdzorg aan de gemeente. Afstemming is belangrijk, omdat het vaak om
dezelfde kinderen gaat. De wethouder wil stapsgewijs nagaan wat de bezuinigingen
betekenen, maar heeft er vertrouwen in dit met het onderwijs op te pakken. Een interne
taskforce heeft er met de kadernota 0-6 jarigen speciaal aandacht voor om alle
doelgroepkinderen gebruik te laten maken van voorschoolse voorzieningen. Hier zou een
ander subsidiesysteem uit kunnen rollen. Kinderopvang is namelijk commercieel, in
tegenstelling tot peuterspeelzalen. Vanwege de krimp is het idee opvang, onderwijs en
opvoedingsondersteuning te concentreren in kindcentra. Mogelijk komen hier pilots voor. Het
aanvalsplan laaggeletterdheid is opgesteld en moet in alle beleidsterreinen geïntegreerd
worden. Beroepskrachten krijgen cursussen om laaggeletterde ouders te signaleren en toe te
leiden naar het Drents College.
PvdA is blij met de concretisering en dankt de wethouder voor de antwoorden.
8B
•

Gevraagd zienswijze van de raad:
Conceptbegroting 2012-2015, de conceptjaarrekening 2010 en de nota reserves en
voorzieningen van de GGD Drenthe
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Brief college over de conceptbegroting 2012-2015, de conceptjaarrekening 2010 en
de nota reserves en voorzieningen
• Conceptbrief namens het college aan GGD Drenthe
Wakker Emmen valt het positieve resultaat van 642.000 euro op door risico-opslag voor
additionele taken. Hoe hoog is die? Welk deel van het wettelijk takenpakket staat onder druk?
Komt dat door personele of financiële krapte? De GGD wil personele frictiekosten zelf
oplossen en beschouwt de algemene reserve, die onder de norm van 5% ligt, als een
aanvaardbaar risico. Waarom ligt de algemene reserve zo laag? Hoe wordt dit verbeterd? Wat
zijn de gevolgen als de reserve laag blijft?
ChristenUnie valt een onbalans op in de toerekening van algemene kosten naar wettelijke en
additionele taken, waardoor het beeld ontstaat dat wettelijke taken onder druk staan. De
fractie oordeelt niet op voorhand positief.
LEF! deelt de zorg over het onder druk staande basispakket. De fractie kan zich vinden in
samenwerking met de noordelijke zusterorganisatie en een integraal pakket van
jeugdgezondheidszorg.
D66 sluit zich aan bij de vraag van de ChristenUnie. De fractie stelt voor niet op voorhand
jeugdzorg 0-4 jaar weg te halen bij Icare, maar hen de kans te geven een nieuwe offerte uit te
brengen. Verder stemt D66 in met de stukken.
PvdA kan zich vinden in de stukken en deelt de zorgen van de GGD. De fractie ziet
beleidsmatig meer flexibiliteit in integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Overdracht is dan
ook minder nodig. Wel is het belangrijk gedwongen ontslagen te voorkomen, evenals het
verloren gaan van kennis en ervaring.
CDA, SP en BGE kunnen zich vinden in de stukken en hebben geen extra vragen.
DOP sluit zich aan bij de vraag van de ChristenUnie.
VVD vraagt of de overheveling van jeugdzorg gevolgen heeft voor de Emmense
werkgelegenheid, aangezien de GGD naar Assen gaat verhuizen.
•

Wethouder Thalens stelt vast dat het de GGD sinds 2009 gelukt is 5% te bezuinigen. De
wettelijke taken staan inderdaad onder druk en verdere bezuinigingen lijken lastig.
Samenwerking in noordelijk verband en integrale jeugdgezondheidszorg kunnen mogelijk
besparingen opleveren. De VDG onderzoekt integrale jeugdgezondheidszorg: wat het
betekent, oplevert en waar het moet komen. Het ligt nog open of het bij de GGD komt of bij
Icare of een nieuwe entiteit. Het is logisch in de financiële huishouding nadrukkelijk
onderscheid te maken tussen wettelijke en additionele taken. Als het risicoplafond is bereikt
en meer voordelen behaald worden op additionele taken, dan kan dat betekenen dat geld
terugvloeit naar gemeenten. Posten als huisvesting maken het nodig zes ton onder te brengen
bij reserves. Het besluit de GGD naar Assen te verhuizen, is al eerder genomen. Mocht
integrale jeugdgezondheidszorg naar de GGD gaan, dan is het voorstelbaar dat zij mensen van
Icare zullen werven of overnemen. Wanneer het besluit over integrale jeugdgezondheidszorg
aan de orde is, is het belangrijk alle gevolgen af te wegen, ook voor inkoop en de
gemeenschappelijke regeling.
ChristenUnie heeft wel enig begrip voor de kostentoerekening. Toch wordt personeel vrijwel
alleen toegeschreven naar wettelijke taken, terwijl zij ook additionele uitvoeren. De fractie
pleit ervoor kritisch te zijn op die verdeling en gaat dan akkoord.
D66 sluit zich daarbij aan.
Wakker Emmen lijkt het logisch dat Icare verantwoordelijk blijft voor de
consultatiebureaus.
Wethouder Thalens reageert dat de taken uitgevoerd zullen moeten worden door mensen,
dat kan echter bij verschillende organisaties zijn.
De voorzitter concludeert dat de commissie de brief van het college onderschrijft.
9.
9A

Vaststellen notulen
Notulen commissie Samenleving van 12 april 2011
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De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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10.
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
Voorzitter Dijkgraaf herhaalt de uitnodiging voor de bijeenkomst op 11 mei 2011 bij de
EMCO over de Wet werken naar vermogen.
Wethouder Jumelet kondigt een brief aan over de stand van zaken in het
besluitvormingsproces rond CQ. Ten tweede is het CBK helaas gesloten vanwege roetschade.
De schoonmaak zal waarschijnlijk tot begin juli duren.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college en het presidium
PvdA overweegt de brief over CQ te agenderen.
12.
Overige ingekomen stukken
Niet van toepassing.
13.
Sluiting
Voorzitter Dijkgraaf sluit de vergadering om 21.20 uur onder dankzegging.

Verslag vergadering raadscommissie Samenleving d.d. 10 mei 2011

6

