Werk in uitvoering
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Algemene Beschouwingen
Bijdrage 1e termijn CDA fractie Programmabegroting 2012 7 en 10
nov 2011 - Gesproken woord geldt Voorzitter,
“Werk in uitvoering” een passende titel voor de begroting van 2012.
Iedereen die wel eens “werk in uitvoering” meemaakt bijvoorbeeld een
verbouwing weet dat daar heel wat bij komt kijken.
Vanuit een droom of visie plannen maken en dan met veel enthousiasme
en wilskracht de handen uit de mouwen steken.
Tijd en geld zijn belangrijk.
Om verbouwingsstress te voorkomen moet je goede afspraken maken,
het nodige relativeringsvermogen hebben en elkaar zo af en toe
bijzondere aandacht geven.
Zo kun je ervoor zorgen dat je het samen tot een goed einde brengt en
tevreden terug kunt kijken op het behaalde resultaat.
“Werk in uitvoering” in Emmen kent in 2012 ook de nodige dynamiek.
In de bestuurlijke overwegingen van deze begroting schetst het college
een beeld van de effecten van de voorgenomen stapeling van rijksbeleidswijzigingen en bezuinigingen voor Emmen.
Hoe kunnen we meer doen met minder geld?
Het vraagt om een goede relatie tussen college en raad, maar ook
tussen gemeente en samenleving.
Laten we elkaar bij die ontwikkelingen ondersteunen en niet
tegenwerken!
“Werk in uitvoering” is ook van toepassing op onze partij.
Onlangs presenteerde voorzitter Jacobine Geel tijdens het congres de
voorlopige bevindingen van de commissie “Nieuwe woorden, nieuwe
beelden” die de uitgangspunten van het CDA nieuw leven in moeten
blazen.
Geen marketingdingetje of make-over maar een belangrijke bouwsteen
van de grondige interne verbouwing.
Zij gebruikte daarvoor de woorden van de Vlaamsche dichter Herman de
Coninck ik citeer:
Was ook de politiek maar zo:
Dit in de werkelijkheid aankomen als in een
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Oude boerenhoeve en zeggen: dit is
Een dragende muur, die laten we staan,
Die en die muren moeten weg,
Daar komen grote ruimtes.
Einde citaat.
Een voorproefje van de door de door de commissie geschetste
contouren:
• Tegenover het dwingende liberale vrijheidsbegrip benadrukt het
CDA dat vrijheid niet alleen betekent dat je kunt kiezen voor je zelf,
maar ook vraagt dat je zorg draagt voor een ander.
• Tegenover de dominantie van de economische logica speelt het
CDA de kaart van de moraliteit: het gaat niet alleen om wat iets
kost, het gaat ook om wat van waarde is.
• Tegenover zelfredzaamheid die mensen terugwerpt op zichzelf zet
het CDA in op betrokkenheid en nabijheid.
Hoe lezen we onze eigen tijd?
Welk antwoord hebben we op belangrijke ontwikkelingen anno 2011?
Hoe kan onze christelijke traditie ons inspireren tot een kritische houding
ten opzichte van andere tendensen van deze tijd?
De komende tijd gaat de verbouwing van het CDA onverminderd door, in
2012 moeten de oude uitgangspunten definitief hertaald zijn.
Werk in uitvoering!
Terug naar de gemeentebegroting 2012
Het doet ons als CDA fractie deugd dat de kaders die we tijdens de
behandeling van de kadernota benoemd hebben een plek gekregen
hebben in de begroting voor het komend jaar.
• Met een nieuwe blik kijken naar sociaal Emmen,
• met eigen gemeentelijk geld investeren in een sociaal Emmen.
• Daarom keuzes maken wat we nog wel doen en wat niet, creatief
zijn en meer en breder samenwerken.
• Lastenverzwaring tot een minimum beperken maar ook de
werkelijke kostprijs meer doorberekenen.
Ondanks de Rijkskortingen in het sociale domein stelt het college voor
om te blijven investeren in sociaal Emmen.
De CDA fractie ondersteunt het college daarin.
De demografische ontwikkeling, een hoge werkeloosheid, veel mensen
in de bijstand en in de sociale werkplaats. Die specifieke problematiek in
Emmen vraagt om de nodige aandacht en inzet van iedereen.
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Natuurlijk doen bezuinigingen pijn. Maar voorgenomen wijzigingen
worden wel heel snel asociaal genoemd. Wat doen we nu nog wel in
2012?
Kijkend naar de gemeentelijke uitgaven in het sociale domein en de
eigen gemeentelijke bijdrage daarin dan moet je vaststellen dat het
college, ook de komende jaren, daarop fors blijft investeren.
De komende maand zullen we nader spreken over het minimabeleid en
de WMO.
Wij stellen samen met onze coalitiepartners om die reden voor het extra
geld uit Den Haag te reserveren voor de kwetsbare groepen in onze
samenleving. Het budget voor minimabeleid zou op die wijze vooralsnog
in stand kunnen blijven.
Het college heeft bij de kadernota al aangegeven dat het
bezuinigingspakket voor 2012 op de ouderwetse manier ingevuld wordt.
Om ook de komende jaren de financiën op orde te houden is meer
nodig.
De resultaten van de tweede bestuursrapportage bevestigen de nadruk
tot ingrijpen!
Het college heeft ons geïnformeerd over het proces van fundamentele
heroriëntatie op de bestuurlijke rol die de gemeente de komende jaren
wil en kan spelen en de rol die de samenleving dan wel de individuele
burger zelf zou moeten oppakken.
Het doet recht aan de bestuurlijke koers genoemd in de kadernota:
Minder van de gemeente, meer van de samenleving!
Wij zijn benieuwd naar de rol van de raad in dit proces.
Wij willen als CDA fractie zeker onze verantwoordelijkheid nemen om
vanuit een inhoudelijk discussiekader te komen tot goede keuzen voor
de Emmense samenleving.
Een belangrijk element voor ons daarbij is de samenspraak met die
samenleving.
Hoe betrekken we de inwoners van Emmen bij dit proces?
We stellen als fractie vast dat de raad het afgelopen jaar ingrijpende
besluiten heeft genomen en ook de komende maand nog neemt die een
grote impact hebben op de toekomst van Emmen en haar inwoners.
De besluitvorming rond de centrumplannen en de realisatie van DPE
next, de kaders voor het nieuwe participatie en reintegratiebeleid maar
ook het nieuwe WMO beleid en het arbeidsmarktbeleid horen in dat rijtje
thuis.
Juist bij “werk in uitvoering” is afstemming en overleg van groot belang.
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Dat brengt mij bij de voorstellen per programma. We willen daarbij graag
de volgende accenten leggen:
Programma 1. Inwoners en bestuur
Er is al veel gesproken over citymarketing, het voorstel om de
verschillende marketingsbudgetten te combineren en daarmee ook
besparingen te realiseren lijkt ons redelijk. Een combinatie met “waar
staat je gemeente” en Emmen Revisited ligt ook voor de hand.
De besparing op huisstijl mag wat ons betreft forser ingezet worden.
Het kan wel een tandje minder met alle glossy folders.
Laten we als uitgangspunt nemen dat we zoveel mogelijk digitaal
communiceren, Emmen maakt meer downloads mogelijk!
Het voorstel om de rijbewijzen een tientje duurder te maken dan de
huidige 44,- € wijzen wij af. De ministerraad heeft inmiddels besloten dat
er een maximum tarief gehanteerd mag worden van rond de 37,- €.
Wij zullen een amendement indienen om dat tarief per 1 januari 2012 te
hanteren.
Programma 2. Economie en werkgelegenheid
Werk in uitvoering in 2012 is ook van toepassing op de door de raad
vastgestelde beleidskaders kadernota economie en structuurvisie
Werklocaties. De daling van de werkeloosheid lijkt een broos herstel,
echter alle hens aan dek blijft geboden.
Toerisme en recreatie zijn nu onderdeel van het programma economie
en werkgelegenheid.
Naast economische impulsen van het Atalanta project wordt ook de
vaarverbinding Erica- Ter Apel vaak genoemd, welke kansrijke
ontwikkelingen zijn in 2012 te verwachten?
Programma 4. Onderwijs en jeugd
De stelselherziening om de jeugdzorg van de provincie naar de
gemeenten te brengen betekent ook werk in uitvoering voor het Centrum
jeugd en gezin.
Een mooie uitdaging om jeugdhulp weer terug te brengen waar die hoort:
in gezinnen en hun onderlinge verbanden.
Het gaat om het versterken van opvoeden in plaats van het overnemen
ervan is ons uit het hart gegrepen!
Wel blijven wij zorgen houden over bezuinigingen op de kinderopvang in
relatie tot de speciale aandacht voor kinderen binnen het minimabeleid.
Welk beeld heeft het college daarbij?
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De daling van het aantal leerlingen in het openbaaronderwijs en de
daaraan gekoppelde LumpSum vergoeding (- 2 mln) vragen om
vergaande aanpassing en samenwerking binnen en buiten het onderwijs.
Hoe wordt dit gecommuniceerd met het onderwijsveld en de ouders?
Een brede pedagogische basisvoorziening in wijken en dorpen voor 0-12
jarigen spreekt ons aan. Wordt hier planmatig op ingezet?
In het door de coalitie afgesloten bestuursakkoord wordt niet ingezet op
de verzelfstandiging van het primair onderwijs.
Het is voor ons echter de vraag of in de discussie over de fundamentele
heroriëntatie dit overeind kan blijven.
Wij vinden de bestuurlijke inrichting op dit moment, waarbij wettelijk
onderscheidt gemaakt dient te worden tussen bestuur en toezicht, niet
optimaal.
Programma 5. Bouwen, wonen en milieu
Statistisch krimp onderzoek door onze fractie heeft uitgewezen dat er in
sommige dorpen in Emmen al 60 jaar sprake is van krimp
soms wel tot 65%, er zijn echter ook groeidorpen, soms wel tot 50%.
De stadwijken van Emmen hebben vooral gezorgd voor groei.
In de nieuwe woonvisie 2012-2016 zal evenwichtig moeten worden
omgegaan met de bijgestelde groeiverwachting.
De opgenomen cijfers over grondexploitaties en opbrengst bouwleges
geven het beeld dat het college voorziet dat de markt in 2013 weer
aantrekt. De ontwikkelingen geschetst in BERAP II geven een ander
beeld. Wat is nu een reële verwachting?
Het concept Emmen Revisited wordt verder uitgerold over de wijken en
dorpen. Geheel in lijn met de CDA visie op samendoen en samenleven,
er wordt echter ook 250.000 op bespaard hoe valt dat te rijmen?
Vergunningen en handhaving tot één regionale uitvoeringsdienst krijgt
ook vorm in 2012. Positief zijn wij over de te bereiken efficiency en
expertisebeheersing.
Een aandachtspunt is aansturing en lokale binding met de samenleving
en het bedrijfsleven.
Programma 6. Participatie
Het nieuwe beleid voor participatie en re-integratie zijn onlangs
uitgebreid besproken en door de raad vastgesteld.
Het benutten van kansen die een bijdrage kunnen leveren aan vervulling
van de huidige vacatures en toekomstige vacatures bij een aantrekkende
markt is van groot belang.
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Heeft het college voldoende zicht op de ontwikkeling van de
vervangingsvraag?
Waar is welke vraag en hoe organiseren we de juiste aanpak?
Programma 7. Verkeer en vervoer
Het nieuwe gemeentelijk Verkeer en vervoersplan wat in 2012 wordt
vastgesteld kent veel werk in uitvoering. Wat is de inzet m.b.t. de
verdubbeling van de weg Emmen-Klazinaveen?
Wij vragen ons af of de voorgestelde bezuiniging op het
investeringsvolume van 5 miljoen niet ten koste gaat van de
bereikbaarheid van Emmen?
Heeft de raad in het verleden te veel geld beschikbaar gesteld?
Programma 8. Sport en cultuur
We hebben al eerder expliciet gevraagd naar harmonisatie van de
dekkingsgraad voor verschillende sportvoorzieningen.
Neemt het college dit mee in de heroverwegingen?
Bij het onderzoek naar mogelijkheden voor de realisatie van een nieuw
zwembad Emmen ter vervanging van het Aquarenabad moeten we ons
afvragen of het realiseren van een recreatieve waterspeelvoorziening
wel tot de gemeentelijke taken behoort.
Wij pleiten voor een ruime zwemsportfaciliteit en willen het recreatieve
aan markpartijen overlaten. Op die wijze kan ook nog eens een forse
structurele besparing worden gerealiseerd. Welke wethouder van
financiën wil dat nu niet?
We dienen daarom een motie in.
Programma 9. Openbaar gebied
Ondanks de bezuiniging op het groenonderhoud krijgt de inrichting,
beheer en het onderhoud van het openbaargebied in 2012 een extra
impuls door de realisatie van een groot aantal projecten.
Veel werk in uitvoering dus!
We zijn benieuwd naar de intensievere samenwerkingsmogelijkheden
tussen Emco, Buurtsupport en de gemeentelijke diensten.
Wanneer kunnen we de vorming van een gezamenlijk groen-grijs bedrijf
verwachten?
Bij het vaststellen van de begroting 2011 is op basis van argumenten
door de raad besloten geen betaald parkeren op de locatie Kerkhoflaan
te realiseren. Wij accepteren nu dan ook geen voorstel om dit wel doen.
Ook willen wij in het kader van citymarketing geen verdere bezuiniging
op onderhoud van groen in de stad.
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We nemen dit op in een amendement.

Programma 10 Zorg en welzijn
De jaarlijkse stijging van uitgaven door de toenemende zorgvraag binnen
de WMO dwingt ons tot aanpassing van het beleid, de komende maand
zullen we daar intensief met elkaar over spreken bij de vaststelling van
het nieuwe WMO beleid.
De raad is uitgebreid geïnformeerd over het proces en de inhoud.
Er is sprake van een geleidelijke overgang!
De aanpassingen voor huishoudelijke hulp en collectief vervoer zijn
onontkoombaar!
Ieder jaar legt de gemeente hier meer geld uit de eigen middelen bij,
dat kan niet steeds doorgaan.
Het streven moet wat ons betreft zijn: minder meer!
Een terechte zorg is de juiste communicatie naar alle betrokken burgers
of klanten.
Er valt veel uit te leggen en toe te lichten. Dit zal goed, begrijpelijk en
langdurig uitgelegd moeten worden ook door andere partijen!
Welke regie voert het college hierop?
Tot slot
2012 wordt een jaar waar veel “werk in uitvoering” is.
Het zal de nodige positieve energie vragen om alles goed op de rit te
krijgen.
Het vraagt alertheid, goed overleg, aanpassingen en soms een beetje
geduld.
We mogen allemaal mee helpen bouwen aan een samenleving waar
mensen zich letterlijk thuis voelen.
Een samenleving waar ieders inbreng gewenst en gewaardeerd is.
Waar de overheid niet in de weg loopt.
Waar ruimte is voor meer medeverantwoordelijkheid van ons allemaal.
Voor ons dorp, onze wijk en onze buren.
Een samenleving die een appel op ons doet.
Op die manier bouw je mee!

8

9

