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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Moinat opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
BGE vraagt of er contact is geweest met de Seniorenraad over de Kadernota Sport en haalt
het onderwerp anders liever van de agenda. Wethouder Arends heeft de Seniorenraad niet
bewust gepasseerd, al ligt de focus er ook niet. De Seniorenraad is akkoord gegaan om voor
1 augustus adviezen uit te brengen ten behoeve van de uitvoeringsprogramma’s.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Presentatie
Niet van toepassing.
3.
Spreekrecht
Geen aanmeldingen.
4.
Rondvraag
PvdA vraagt hoe het staat met het toeristische gedeelte van het KEI-goede fietsnetwerk en
met de oprichting van een Stichting Toeristisch Platform. In Nieuw-Amsterdam hebben
vaartoeristen behoefte aan een kaart met gemeentelijke trekpleisters. Is het college bereid de
provincie te verzoeken bruggen en sluizen ook zondags te openen om het toerisme meer
schwung te geven? In Groningen en Overijssel is dit wel gebruikelijk. Wethouder Arends
geleidt de vragen door naar wethouder Houwing.
PvdA verifieert of er per 1 juli ID-contracten aflopen. Welke oplossing is hiervoor?
Wethouder Jumelet kijkt naar de inzet van het resterende bedrag en wijst op de grote korting
op het W-deel. Het college hecht aan ID-banen en bekijkt de komende maanden de toekomst.
De wethouder zal navragen of mensen met een contract tot 1 juli adequaat zijn geïnformeerd.
5.
Bespreken C-stukken
Niet van toepassing.
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6.
Bespreken B-stukken
6A
Kadernota sportbeleid 20112015 (B3)
Wethouder Arends licht toe dat de nota voortborduurt op de kadernota 2006-2010, het is
verstandig succesvol beleid voort te zetten. Bij topsport zet de gemeente in op een andere
koers en samenwerking met de provincie, het voortgezet onderwijs, sportverenigingen,
Sportraad Drenthe, Topsportsteunpunt Noord, NOC/NSF en landelijke bonden. Breedtesport
is belangrijk, ook om overgewicht tegen te gaan. Gesprekken en schriftelijke reacties van
verenigingen en andere partners vormden het interactieve proces.
Eerste termijn
Wakker Emmen vindt sport belangrijk voor gezondheid en sociale contacten. Er ontbreekt
een concrete verantwoording van behaalde doelen en uitgegeven middelen. Kwalitatieve
doelen als het verhogen van kwaliteit en het stimuleren van sport zijn goed, maar lastig
meetbaar. Met een duidelijkere koppeling aan acties kan ook beter worden bijgestuurd. De
titel is misleidend en roept het beeld op dat Emmen zich richt op de Olympische Spelen,
terwijl het om algemene sportpromotie gaat. Valt betaald voetbal onder de criteria van
topsportsubsidie? Tafeltennisvereniging de Treffers ’70 is al lang op hoog niveau bezig. Het
is goed voor het imago van Emmen. Kan de subsidie hoger of zijn er andere instrumenten hen
bij te staan? Is er voldoende financiering om de ambities in de nota te realiseren? Welke winst
valt in onderhoud te behalen?
ChristenUnie vindt ook dat de titel de lading niet dekt. De gemeente doet veel goeds, maar
een valkuil is dat de vele en brede ambities leiden tot weinig concrete acties. Het is beter
meters te maken op vier of vijf echte speerpunten, ook gezien het beperkte budget.
D66 wijst op het eeuwenoude belang van sport voor gezondheid en welbevinden. Het is
jammer dat slechts 3-4% voor nieuw sportbeleid beschikbaar is, de rest zit in personeel en
accommodaties. De gemeente heeft goed en veel overlegd. Het hoge en brede ambitieniveau
is een potentieel probleem. Het is goed dat vijf tot zes multifunctionele sportvelden uitstekend
gebruikt worden. Hoe kunnen andere groepen dan scholen en sportverenigingen van
kunstgras profiteren? In Emmen heeft 46% van de inwoners overgewicht en 15% obesitas. Is
er al zicht op concrete plannen als vervolg op ‘Vet cool’? Combinatiefunctionarissen
verrichten uitstekend werk in beweegteams. Bereikt de Emmer Sportpas ook de beoogde
kinderen, die voorheen niet sporten? Het zwemvangnet en de beweegbuurten zijn uitstekend.
Heeft het college al een idee of en hoe structurele verruiming van het sportbudget haalbaar is?
LEF! vindt sport belangrijk voor meedoen in de samenleving en preventie van
gezondheidsproblemen. Iedereen zal dit beamen, het gaat straks om het debat over de
kadernota en de begroting 2012. Dan zal duidelijk worden op welke beleidsterreinen de
politiek wel of niet wil bezuinigen.
PvdA feliciteert betrokkenen met de prestaties van WKE en Hurry Up. Het is belangrijk niet
op sport te bezuinigen en mogelijk het budget te verruimen, om goede accommodaties in
dorpen en wijken te behouden. Zijn combinatiefunctionarissen ook bij verenigingen
inzetbaar? Wat zijn de mogelijkheden om het teruglopende vrijwilligersaantal om te buigen?
Is het de bedoeling het gezondheidstoestel voor senioren in de Horst ook elders te plaatsen?
SP vraagt zich af hoe de mooie ambities te rijmen zijn met bezuinigingen en verhoging van
contributies. Waar moet het geld vandaan komen? Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht
dreigen onder te sneeuwen.
CDA wijst op een tekstuele kopieerfout in de samenvatting, daar staat ‘in te stellen
knelpuntenbudgetten in 2006’ in plaats van ‘ingestelde’. Sport is belangrijk voor gezondheid
en welbevinden. De organisatie heeft vragen goed beantwoord, al ontbreken nog wel

2

grafieken en cijfers van sportparticipatie en landelijke vergelijkingen. Waarom is dat? Het is
niet realistisch structurele budgetverruiming te wensen in de Kadernota. Het is geen
wensenlijstje, maar een keuzedocument. Komt de integrale koppeling tussen beleidsterreinen
terug in andere kadernota’s en willen portefeuillehouders middelen inzetten voor sport? Zij
hebben ook minder te besteden. Is voorlichting voldoende of zijn aanvullende maatregelen
nodig om alcoholgebruik door jongeren in sportkantines tegen te gaan? Deze omzet is
cruciaal voor verenigingen, dat maakt het lastig. Wordt de aanpak sociale weerbaarheid in De
Blokken uitgebreid over de gemeente? Bereiken combinatiefunctionarissen de beoogde
doelgroep? Talentontwikkeling ondersteunen is goed, maar is er budget? Hoeveel talentvolle
sporters telt Emmen? Kunnen de tarieven voor sportvelden en zaalaccommodaties
geharmoniseerd worden?
DOP kan zich in grote lijnen vinden in de kadernota. Gaat het college de zes gratis
zwemkaartjes voor minima uitbreiden? Wat is een concreet voorbeeld van financiering via het
participatiefonds en de Wmo?
BGE ziet de uitvoering met vertrouwen tegemoet, al baren de financiën zorgen. De gemeente
heeft de criteria voor topsportsubsidie niet zelf in de hand. Wat houdt de ondersteuning van
topsport precies in? Het mag niet leiden tot het instandhouden van bedrijven.
GroenLinks geeft niet alleen topsporters, maar alle sporters een compliment voor hun inzet.
Breedtesport is een beter doel dan de Olympische Spelen van 2028. Het zou goed zijn de
nulmeting op pagina 10 te specificeren naar leeftijdsgroepen om gerichter beleid te
ontwikkelen. Er is een spanningsveld tussen de ambities en de realiteit van bezuinigingen.
Hoe geven topsportclubs hun maatschappelijke rol vorm? FC Twente is een mooi voorbeeld.
VVD constateert ook veel ambitieuze doelen en nauwelijks financiële ruimte. Ook het
participatiefonds zit krap. Verzelfstandiging van de afdeling Sport kan ervoor zorgen dat met
dezelfde middelen meer bereikt wordt. ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ zou een
verhelderende ondertitel zijn.
Wethouder Arends ziet sport als een integraal beleidsterrein en een middel om
volksgezondheid- en Wmo-beleid vorm te geven. Zo bezien gaat het ook niet om het
losweken van middelen, maar om het realiseren van beleidsdoelen via sport. De Olympische
gedachte sport te zien als meedoen en als onderdeel van de hele samenleving is aansprekend,
daarom heeft Emmen zich aangesloten bij het Drents Olympisch plan. Het huidige sportbeleid
is ook breed en succesvol door de grote tevredenheid bij inwoners. Het gaat erom goed
bestaand beleid voort te zetten. Middelen voor nieuw sportbeleid kunnen ook vrijkomen door
in te dikken op accommodaties, waar het meeste geld in zit. Fracties zullen afwegingen
moeten maken. De samenwerking met het regionaal talentcentrum van het Carmelcollege
werkt efficiënt. De school boort fondsen aan en de gemeente kan na schooltijd de faciliteiten
benutten. De lobby met partners fondsen voor talentontwikkeling vrij te krijgen is lastig
SMART te formuleren, maar elk binnengehaald budget is meegenomen.
Gezondheidstoestellen voor senioren worden ook in Emmermeer geplaatst. In 2012 zal de
herhalingsmeting met de nulmeting uit 2009 een cijfermatig beeld opleveren. De wethouder
zegt toe zo snel mogelijk nu beschikbare cijfers over sport ordentelijk te rangschikken. Hij
wil de met motie van BGE over alcohol in sportkantines kijken wat al is gedaan en wat nog
zou kunnen. De combinatie van sport en het vergiftigen van lever en hersenen is apart. De
gedragsverandering zal een lastige uitdaging vormen. Topsportbeleid steunt niet de
exploitatie, maar talentontwikkeling en behoud van sport op het hoogste niveau. Een nieuwe
topsporthal is niet realistisch zolang het stadion niet uitbreidt. Verzelfstandiging kan
mogelijkheden bieden, anderzijds houden een aantal verzelfstandigde hallen en baden het
hoofd moeilijk boven water. Het is ook niet altijd goedkoper. Bij het debat over de
verruiming van sportbeleid zal de kernvraag zijn of de fijnmazigheid van accommodaties nog
past bij financiële en demografische ontwikkelingen.
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Wethouder Thalens pakt overgewicht aan van verschillende kanten door activiteiten te
stimuleren, voorzieningen te bieden en op individueel niveau motorische en remedial teaching
te organiseren. Met een cofinanciering met VWS gaat de gemeente via Emmen Revisited de
gezondheidsbeleving in kaart brengen om interventies vraaggericht te verbeteren. Jeugd en
kwetsbare ouderen krijgen speciale aandacht. CJG’s hebben sociale weerbaarheidtrainingen al
uitgebreid. Op 26 mei vond een aftrap plaats van alcoholbeleid in VDG-verband. Komend
najaar gaan jongeren een eigen marketingcampagne bedenken. Vroegsignalering op scholen
en het meer betrekken van ouders bij de leefstijl van hun kinderen zijn andere
aandachtspunten.
Tweede termijn
VVD steunt de integrale benadering van sport, volksgezondheid en welzijn. Verzelfstandiging
hoeft geen privatisering te zijn, maar kan een breder kader bieden. Amersfoort is een goed
voorbeeld, evenals de NV Arrea in Emmen.
GroenLinks herhaalt de vraag over de maatschappelijke rol van topsportclubs en pleit ervoor
ideeën niet te vrijblijvend te formuleren.
DOP herhaalt de vraag over uitbreiding van de zes gratis zwemkaartjes voor minima.
CDA ziet het toegezegde cijferoverzicht graag tegemoet en vraagt nogmaals hoeveel
talentvolle sporters er in Emmen zijn, waarvoor geen regionaal talentcentrum is. Welke
mogelijkheden zijn er tarieven van sportvelden en zaalaccommodaties te harmoniseren? In
hoeverre bereiken combinatiefunctionarissen jongeren die niet sporten?
PvdA herhaalt vragen over het vergroten van vrijwilligersinzet en de mogelijke inzet van
combinatiefunctionarissen bij verenigingen.
LEF! is benieuwd welke keuzes gemaakt worden en hoeveel ruimte collegeleden elkaar gaan
gunnen. Samenwerking met Wmo en gezondheidszorg is goed. City marketing is ook een
belangrijk aspect bij sport. Het kan helpen preventie als een majeur project te benoemen om
investeringen in sport voor langere tijd vast te leggen en te volgen.
D66 is blij met de aanpak van overgewicht en is benieuwd naar het plan van aanpak.
Beginnen bij de jeugd is verstandig. Bereikt de Emmer Sportpas de gewenste doelgroep?
Worden kunstgrasvelden overal goed gebruikt?
ChristenUnie is tevreden met de reactie van de wethouder en wenst het college succes in de
uitvoering. Verantwoording van resultaten gebeurt jaarlijks via de kadernota. Toch blijft het
een risico te verzanden in de veelheid. De extra titel ‘meedoen is belangrijker dan winnen’,
kan misverstanden voorkomen. Participatie en gezondheid scoren in Emmen soms onder het
gemiddelde, het belang is groot.
Wakker Emmen wil weten of betaald voetbal in Emmen onder de criteria van topsport valt.
Is er winst in onderhoud te behalen? Zo is het opknappen van kleedkamers centraal
aanbesteed, waarbij onderaanbestedingen niet efficiënt lijken. Op pagina 12 staat dat de
gemeente ervoor verantwoordelijk is dat iedereen meedoet, dit moet zijn ‘dat iedereen mee
kán doen’.
Wethouder Arends voert tekstuele wijzigingen door wat betreft ‘mee kan doen’ (Wakker
Emmen) en ‘ingestelde knelpuntbudgetten’ (CDA). Ook wordt de ondertitel heroverwogen.
Er zit geen slot op een discussie over de mogelijkheden van verzelfstandiging, zoals een
profit centre binnen de organisatie. Topsporters zijn rolmodellen voor jeugd en dienen zich
goed te gedragen. Het zijn stimulerende voorbeelden dat je met de juiste inzet veel kunt

4

bereiken. Veel topsporters in Emmen hebben al hun tijd nodig om financieel rond te komen
en hun sport goed te beoefenen. Toch probeert de gemeente inzet op scholen te stimuleren.
D66 merkt op dat het niet veel tijd hoeft te kosten een training te geven op een school.
Wethouder Arends vervolgt dat 180-200 sporters op of tegen de NOC/NSF status aan zitten.
Het is weinig realistisch om turnen of waterpolo op het hoogste niveau te faciliteren, daar is
veel voor nodig. Emmen richt zich op handbal, voetbal en tafeltennis. Vrijwilligers zijn een
afgeleide van sportbeleid en cruciaal voor verenigingen. Het zal lastig worden de inzet op
niveau te houden. Topsportevenementen en city marketing hebben met elkaar te maken en het
college bekijkt het verbinden van de budgetten. Het college zal de interessante suggestie van
LEF! bespreken om van preventie een majeur project te maken. Vrij gebruik van
kunstgrasvelden leidt helaas soms tot vandalisme. Voetbal valt in Emmen niet onder de
criteria van topsport om bij de eerste vier van een reguliere topsportcompetitie te eindigen.
Topsportbeleid steunt geen exploitaties, wel talentontwikkeling en trainingsfaciliteiten. Winst
op onderhoud is te behalen door het aantal accommodaties in te dikken. Bij het inzetten van
de crisisgelden is ervoor gekozen lokale ondernemers en werkgelegenheid te stimuleren.
Zelfwerkzaamheid door verenigingen is wellicht goedkoper, maar paste niet binnen de
doelstelling. De wethouder worstelt met het harmoniseren van tarieven van binnen- en
buitenaccommodaties en geeft binnenkort aan of een rekenexercitie nuttig is.
Wethouder Thalens antwoordt dat er veel cijfers bekend zijn in GGD-onderzoeken over de
leefstijl en gezondheid van jongeren. Zo lang de gemiddelde levensverwachting van
bevolkingsgroepen met een lagere sociaaleconomische status zeven jaar lager is, zo lang is er
voldoende reden volksgezondheid en sport integraal aan te pakken.
Dhr. Lassche (hoofd sport) kijkt naar aanpassingen aan het hekwerk van kunstgrasvelden
om een open uitstraling te bereiken en toch te voorkomen dat brommers of honden de velden
kunnen vernielen. Scholen kunnen de velden na aanmelding gebruiken. Vrij gebruik buiten
openingstijden stuit soms op weerstand van verenigingen, maar kan hen ook nieuwe leden
opleveren. Het is een balans tussen vrij en gestuurd gebruik. De pilot van de nieuwe Sportpas
monitort precies het bereik en de effecten, in november wordt dat bekend. Achterblijvers
krijgen extra aandacht en ondersteuning, ook binnen clubs. Minima kunnen hun contributie en
sportmateriaal vergoed krijgen naast de gratis zwemkaartjes. De twaalf
combinatiefunctionarissen zijn door de lage capaciteit bewust niet bij verenigingen geplaatst.
Zij hebben een spilfunctie in wijken en betrekken scholen en verenigingen.
De voorzitter wijst op de opening van het WK CP in het Univé stadion op vrijdag en
concludeert dat het raadsvoorstel als A-stuk naar de raad kan.
7.
Bespreken A-stukken
Niet van toepassing.
8.
8A

Onderwerpen ter bespreking
Brief college over de voortgang van het proces van de subsidiesystematiek en de
afwikkeling van de openstaande vordering van CQ (op voorstel van het presidium)
GroenLinks vraagt of CQ genoeg tijd heeft alles voor 1 augustus te regelen. Is uitstel
mogelijk? Het is goed dat er constructief overleg is.
PvdA kan zich vinden in de visie participatie en talentontwikkeling te bevorderen met nadruk
op jongeren en wijkgericht werken. Samenwerking met de amateursector is goed. Kan CQ
met een onderscheidende en ondersteunende rol een toevoeging zijn op het commerciële
aanbod? Is het haalbaar voor CQ voor 1 augustus helderheid over de knelpunten te hebben?
Wat gebeurt er als het niet lukt? Hoe wordt de raad betrokken bij het opstellen van de
bepalingen van een nieuwe subsidieovereenkomst?
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CDA vindt CQ belangrijk voor de muzische vorming van jeugd, die rol moet blijven. Kunst
en cultuur vormen het cement van de samenleving. Een goede ombuiging van de subsidie kan
ertoe leiden dat CQ zichzelf financieel kan bedruipen. De fractie steunt de brief. De
gemeentelijke kaders zijn bekend uit diverse nota’s. Is aflossing van de schuld binnen het
tijdpad haalbaar?
LEF! sluit aan bij vragen over het tijdspad. Het vergt aandacht en investering om de
veranderingen goed te laten landen in de organisatie. Zien Coevorden en Borger-Odoorn het
BCF-model nog steeds zitten? Is er sprake van dat Borger-Odoorn uit wil treden en wat voor
gevolgen zou dat hebben voor de continuïteit?
D66 sluit aan bij de vragen van LEF! en vraagt waarom de doelgroep van 0-18 jaar gekozen
is. Vaak geldt apart beleid voor de groep 0-4. Aandacht voor vergroening is goed. Is het niet
toch verstandig met CQ ook de Es op te gaan?
ChristenUnie stemt in met de brief, de gekozen doelen en de pilot. Om de financiële
problemen op te lossen wordt CQ flink aan banden gelegd. Blijft er voldoende
bewegingsruimte om te vernieuwen en toekomstige problemen te voorkomen?
Wakker Emmen maakt zich zorgen over het productaanbod en het voorzieningenniveau.
Wat zijn de gevolgen hierop van het nieuwe systeem? Aan welke voorwaarden en zekerheden
moet CQ voldoen voor de lening? Voldoet CQ hieraan en zo nee, op welke termijn wel?
VVD stelt dat CQ zelf de vordering tot 668.000 euro heeft laten oplopen en daarmee
speelruimte verliest. Is het bedrag wel op te brengen en is het tijdspad haalbaar?
Wethouder Jumelet antwoordt dat de Taskforce hard werkt aan een duurzame oplossing,
waarbij ook de vraagstelling van de gemeente kritisch wordt bekeken. De data zijn gesteld om
controle te houden op het proces en om duidelijk te krijgen welke belemmeringen er zijn. De
gemeente wil af van de garantstelling en de B3-status en overstappen op een gezonde
subsidierelatie. Onder voorwaarden is de gemeente bereid mee te denken over het oplossen
van de vordering, die moeilijk haalbaar lijkt. Vanaf 1 januari 2013 doet CQ een nieuw
aanbod, daarmee is 2011-2012 een overgangsjaar. CQ heeft een meerwaarde door te binden
en de participatie te verhogen. De wethouder gaat niet in op alsdan-vragen. Het college hoopt
op een goede afloop binnen de gestelde kaders en wil zo transparant mogelijk zijn. Het staat
de raad vrij het onderwerp nogmaals te agenderen en uiteindelijke oplossingen komen ter
besluitvorming voor te liggen. Een complicerende factor zijn de uitgestelde bezuinigingen
van 2,5-5%. Partnergemeenten hebben gemeen dat ze klanten van CQ zijn, die goede
voorzieningen willen hebben. In Borger-Odoorn speelt een discussie over de verhouding
tussen prijs en prestaties, maar er lijkt geen sprake te zijn van mogelijke terugtrekking.
Jongeren opleiden is van groot belang om vergrijzende muziekkorpsen te verversen. Voor de
groep 0-4 jarigen is een aanbod van muziekspeeltuin, dreumes- en peuterswing. Het nieuwe
systeem maakt de wens van CQ mogelijk om de markt op te gaan met een goede
kostensystematiek. De gemeente legt niet vast hoeveel fluit- of dansles wordt gegeven, wel
zijn er kaders over doelgroepen. CQ kan beter offreren en het budget is leidend. De
wethouder gaat niet uitgebreid in op de voorwaarden vanwege lopende onderhandelingen. Als
de offerte er ligt, kan hierover nader gedebatteerd worden.
8B
Brief college over het jeugdlintje (was oorspronkelijk geagendeerd als punt 11B)
CDA dankt het college voor het overnemen van het initiatiefvoorstel. Er wordt vaak negatief
over jeugd gesproken. Het is pedagogisch verantwoord kinderen te belonen die uitzonderlijk
gedrag vertonen door bijvoorbeeld mensen te helpen. Het CDA heeft geen bezwaar tegen de
voorgestelde uitvoering en hoopt op termijn bij de eerste uitreiking te zijn. D66 vraagt of het
CDA onderzocht heeft of jongeren behoefte hebben aan een lintje. CDA heeft dat bewust niet
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onderzocht, het gaat om een eigen initiatief van de politiek om de jongeren te waarderen met
een verrassingselement.
GroenLinks leest naast de leeftijdsbepaling 6-18 jaar verderop in het stuk tot en met 30 jaar.
Dat is toch geen jeugd meer? Een behoefteonderzoek had niet misstaan. Jongeren willen
gewaardeerd worden, maar een lintje is oubollig. Bovendien worden volwassenen met een
lintje beloond voor jarenlange vrijwillige inzet, dat is hier niet het geval. CDA wil juist ook
een instrument om jongeren te waarderen als voorbeeld voor andere jongeren en de hele
samenleving. Het betrekken van jeugd bij dit voorstel doet afbreuk aan het idee. Wethouder
Thalens merkt op dat in het collegevoorstel sprake is van uitzonderlijke prestaties.
SP wijst erop dat de dochter van Jan Marijnissen jaren geleden het jongerenlintje heeft
bedacht. Waarom moet het echter zo duur? Eigenlijk zijn alleen folders nodig, verder kun je
gebruik maken van gemeentelijke websites en ruimtes en de gratis inzet van lokale
bekendheden. Het is mooi een donatie aan een goed doel te koppelen aan het jongerenlintje.
PvdA wijst erop dat het collegevoorstel op veel van deze zaken ingaat.
BGE denkt dat de meeste jongeren een lintje flauwekul vinden. De nadruk moet liggen op
uitzonderlijke prestaties, een golf lintjes zou overdreven zijn.
VVD stelt dat belangeloze inzet en positief gedrag verwacht mogen worden. Bij het lintje
moet het echt gaan om uitzonderlijk gedrag. Tien lintjes per jaar lijkt niet zo uitzonderlijk
meer. Het is jammer dat het initiatiefvoorstel van de algemene beschouwingen van 2009 nu
pas wordt behandeld. Is dit wel de juiste wijze de jeugd te waarderen, zeker met het oog op
bezuinigingen?
D66 kan volledig instemmen met het collegevoorstel.
PvdA vindt het ook goed positief gedrag van kinderen te belonen. Jarenlange belangenloze
inzet op verschillende maatschappelijke gebieden is bij jongeren niet aan de orde. De
positieve effecten van een lintje zijn nog niet voor te stellen, maar het kan geen kwaad het
twee jaar te proberen en goed te evalueren.
ChristenUnie peilde in huiselijke kring en kreeg gemengde reacties. Uitreiking door de locoburgemeester en de 50 euro spraken aan, maar verder sloeg het lintje niet zo aan bij de
kinderen. Het is goed om het twee jaar te proberen en stevig te evalueren.
Wethouder Thalens antwoordt dat initiatiefvoorstellen niet op de lijst met toezeggingen
komen en daardoor soms onverhoopt uit beeld raken. Het plan van aanpak betrekt jeugd
nadrukkelijk. Zo kunnen jongeren op het digitaal jongerenplatform straks elkaar voordragen
en beoordelen. Het college heeft onderzocht hoe andere gemeenten het doen, maar het is goed
over twee jaar de eigen aanpak te evalueren. Tien lintjes is een maximum en geen
verplichting, het kan best zijn dat er één of twee lintjes uitgereikt zullen worden afhankelijk
van de aanmeldingen.
9.
Vaststellen notulen
9A
Notulen commissie Samenleving van 12 april 2011
Op pagina 4 halverwege bij de woordvoering van wethouder Thalens moet ‘integrale
jeugdzorg’ veranderd worden in ‘integrale jeugdgezondheidszorg’.
Het verslag wordt conform deze wijziging vastgesteld.
10.
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
Wethouder Jumelet meldt dat de gemeente zich aan heeft gesloten bij het VNG-verzoek om
de staatssecretaris om uitleg te vragen over de korting op sociale werkplaatsen. Stelt de uitleg
niet tevreden, dan sluit de gemeente zich mogelijk aan bij een kort geding tegen het kabinet.

7

Voorzitter Moinat wijst op een uitnodiging van Stichting Toevluchtsoord voor 28 juni.
Geïnteresseerden dienen zich aan te melden.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college en het presidium
Geen agenderingen.
12.
Overige ingekomen stukken
PvdA wil 12A agenderen onder voorbehoud, afhankelijk van de inhoud van een nog te
verschijnen rapport.
13.
Sluiting
Voorzitter Moinat sluit de vergadering om 22.05 uur onder dankzegging.
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