DURVEN EN DOEN
VOORZITTER,
In het NRC van 29 oktober stonden interviews met ambassadeurs uit allerlei landen over
de stand van Nederland. Conclusie van hen: Nederland is verward en introvert.
Opmerkelijke interviews met mensen uit landen die bij ons slecht staan aangeschreven
zoals Pakistan, Afghanistan.
Opmerkelijke uitspraken over het Nederland van vandaag. Verwart, in zichzelf gekeerd,
bang voor de grote boze buitenwereld. Uitspraken die niemand nog niet zolang geleden
voor onmogelijk had gehouden.
Voorzitter,
Ik ruik alweer de veel te lang gekookte spruitjeslucht van de jaren 50, en die door velen
min of meer weer gewenst is. Duidelijk, kleinzielig en wit.
Gelukkig ligt deze tijd ver achter ons en leven we in een wereld van veelkleurigheid,
internet en grensoverschrijding. Internationalisering, kiezen voor vrijheid, tolerantie en
solidariteit zouden kernbegrippen moeten zijn. Maar dat valt anno 2011 vies tegen. Van
koploper naar bang land.
Neem nu Mauro, een Hollandse jongen met een Limburgs accent die toevallig in Angola is
geboren en een schoolvoorbeeld van een goed geïntegreerde Nederlanders van andere
afkomst. Die eigenlijk niet mag blijven van de coalitie, kleine Geert Wilders en het CDA
voorop. Omdat er zogenaamd wettelijke bepalingen zijn waaraan hij niet voldoet. Terwijl
Mauro en al die andere bijzondere jongeren juist een verrijking zijn voor dit verwarde,
bange landje. Jongeren als Mauro die een bijdrage kunnen en willen nemen om van
Nederland weer een koploper te maken!
Je zult maar lid of prominent zijn van VVD en CDA.
Of de euro crisis, waarbij iedere keer blijkt dat er verkeerde en vooral geen fundamentele
keuzen worden gemaakt, met alle negatieve gevolgen. Je zult maar een jongere van 25
jaar die nog minimaal 42 jaar moet werken (als dat lukt) met alle onzekerheden erbij
zoals pensioenen.
Maar er is een beweging van onderaf aan het ontstaan die het niet langer pikt. The
‘Occupy’ beweging. Een veelkleurige beweging, geweldloos en die wil kiezen voor een
radicaal andere maatschappij in allerlei gradaties. Dit is hoopvol voor de toekomst van de
wereld.
Voorzitter,
Ik zal 2 moties indienen over Tibet en Palestina. Dit heeft alles te maken met de
Emmense internationale betrekkingen. Die van Tibet zal gaan over de toenemende
onderdrukking van Tibet en die van Palestina om de werkgroep Internationale
Betrekkingen de opdracht te geven een voorstel te maken een zusterband aan te gaan
met een Palestijnse gemeente. Dit om Palestina en steuntje in de rug te geven in het
proces naar onafhankelijkheid.
Ten aanzien van Tibet:
Op 16 november van 9.30 – 17.30 u. wordt op ‘t Plein in Den Haag, tijdens het debat over
mensenrechten in China in de Tweede Kamer, een herdenkingsdienst gehouden n.a.v. de
zelfverbrandingen en de toegenomen repressie door China in Tibet. GroenLinks is de
mening toegedaan dat we hier in Emmen ook onze solidariteit moeten uitspreken met
Tibet. Daarvoor is deze motie bedoeld.

Ten aanzien Palestina:
Palestina is toegetreden als volwaardig lid van de UNESCO. Als gemeente moeten we dit
ondersteunen. En dus op dit gebied laten zien dat we ook in woord en daad hier achter
staan. Dit kan door middel van een zusterband met een gemeente in Palestina.
Voorzitter,
Waarom vertel ik dit? Het heeft ook een relatie met Emmen als gemeente.
Een gemeente die te maken heeft met zeer rechts rijksbeleid en waarvan ook 2 partijen in
de coalitie deel uit maken. Je zult maar zitting hebben in deze raad als VVD’er of CDA’er,
of als wethouder die rijksbeleid willens en wetens uitvoert.
Voorzitter,
Tal van voorheen rijks- en provincietaken komen op ons af of zijn al geland in Emmen.
Onder de mom van deregulering en eerste overheid. De WMO, De wet Sanering naar
Vermogen. En er komt nog veel meer op ons af de komende jaren als we hier geen eind
aan maken. Want dit is de kern waar het om gaat.
Ik citeer mijzelf (de begroting van vorig jaar):

“de GroenLinks fractie is van mening dat deze gemeenteraad aan de vooravond zou
moeten staan van fundamentele keuzen voor zowel korte al lange termijn. Dit zou pas
moedig zijn. Maar dat heeft GroenLinks niet kunnen ontdekken in zowel kadernota als
deze begroting.
Voorzitter,
Dan maar naar de Emmense begroting, want daar besluiten we donderdag aanstaande
over. En ik moet het zeg, het is weer een begroting van veel kleintjes maken ook een
grote. Een beetje hier, ietsjes meer daar. En het meeste bij de sociale sector. Ik kom
hierop terug.
Een paar zaken in het dit verlengde (op een begroting van ongeveer 350 miljoen €):
-50.000 minder aan groen onderhoud (hoe kijkt het college trouwens aan tegen
ecologisch groenbeheer)
-peuterspeelzaalgroepen die van 15 naar 16 kinderen gaan (78.000)
-bezuinigingen op het eigen wagenpark
-geen kerstpakket voor externen meer.
Pinda’s dus.
Voorzitter,
En zo kan ik nog wel even doorgaan. En dit alles staat dan weer in schril contrast met
grotere bezuinigingen:
-WWnV
-WMO
Maar wel 1, 5 miljoen uit willen geven voor de z.g. Citymarketing. Vanuit het recente
verleden hebben we kunnen leren dat dit niets oplevert. En dat zeggen de geleerden ook.
Dus wat GroenLinks betreft vooral niet doen, maar inzetten op innovatieve zaken in
kunst- en cultuur en milieu.

Voorzitter,
Ik beperk mij tot de voor GroenLinks zeer belangrijke speerpunten.
Ten eerst het milieu en alles wat daar mee te maken heeft. Het blijkt maar weer dat milieu
een erg ondergeschoven kindje is, dat met het bezuinigingswater voor een groot deel
wordt weggegooid. De motie van GroenLinks om in 2020 klimaat neutraal te maken
wordt gewoon niet uitgevoerd! We overwegen om hierover met een motie van afkeuring
te komen.
Mijn fractie zou nu wel eens daadkracht willen zien van dit college en ons speerpunt
gewoon over te nemen. En niet de vooruitgang over te laten aan de vrije markt. Want we
weten wat daar van komt.
En dan wereldwijd (uit Trouw):
De uitstoot van kooldioxide is vorig jaar ongekend sterk gestegen, blijkt uit berekeningen
van het Amerikaanse ministerie van energie. De uitstoot was 512 miljoen ton meer dan in
2009, een stijging van zes procent. De grootste vervuilers zijn China, de Verenigde Staten
en India.
De toename is veroorzaakt door het weer opleven van de economie in 2010. Meer
mensen gingen op reis en ook werden meer goederen gefabriceerd, waardoor het gebruik
van fossiele brandstoffen steeg. Vooral China en India verbrandden veel steenkool.
De emissiecijfers overtreffen zelfs de somberste voorspellingen van het
Intergouvernementele panel over klimaatverandering (IPCC) uit 2007. Deze voorspelden
een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde met 2,4 tot 6,4 graden Celsius in
deze eeuw.
Voorzitter,
het EDUCOhof. Al na ruim een jaar moet EDUCOhof verkassen, omdat volgens uw college
dit natuur- en milieueducatie centrum teveel kost. Nu moet het verkassen naar het
zogenaamde Ondernemersplein, excentrisch gelegen vanuit het centrum. Wat wordt nu
de meerwaarde van bijvoorbeeld tentoonstellingen, wie gaat dat nu nog bezoeken. Een
slechte keuze ons inziens. Maar ja, het makkelijk geld staat centraal en niet het durven.
Waarom verplaatst u EDUCOhof niet naar de bibliotheek?
GroenLinks is voorstander van windenergie. Hoewel GroenLinks ook de verhalen kent uit
andere streken van de veenkoloniën met als motto: het mag, maar niet in mijn achtertuin.
GroenLinks gaat er vanuit dat dit college haar rug recht houdt en dit energievraagstuk
gewoon verder ontwikkelt.
Voorzitter,
Waarom lezen we niets over zonne-energie opwekking. Waar is het idee van de CDA
fractie gebleven om op het Rundedal om daar zonneframes te plaatsen? En waarom niet
op andere leegstaande bedrijventerreinen de mogelijkheden creëren voor bijvoorbeeld
biobrandstof. Of zonnebloemvelden voor de bijen en de olie. En zo zijn er meer
goedkope ideeën te bedenken. Doe er wat mee, zou ik zo zeggen, net als het aanbrengen
van zonnepanelen op alle gemeentelijke daken om het goede voorbeeld te geven. Komen
de zonnepanelen terug in de energienota die we gaan bespreken?

Het moet radicaal anders met de leegstaande bedrijventerreinen. Een radicale omslag in
durven en doen. Waarom geven we bedrijventerreinen niet terug aan de natuur, of
verpachten het voor een schijntje aan innovatieve of milieuvriendelijke bedrijven die nu
nog elders zitten. Wat GroenLinks betreft moet het derven van rente met minimaal de
helft minder. En dit soort voorstellen kunnen daartoe bijdragen.
Voorzitter,
Zorg, welzijn en participatie. Hieronder valt natuurlijk de WMO, maar ook het participatie
en re-integratiebeleid.
Als we het hebben over welzijn en de kortingen die u Sedna op wil leggen, dat is het niet
moeilijk te begrijpen dat dit getuigd van kortzichtig handelen. Natuurlijk heeft Sedna
gelijk als zij in een brief schrijft dat de bezuinigingen ertoe zullen leiden dat de meest
kwetsbaren er de dupe van. zullen worden. Dit kan en mag niet. GroenLinks keurt dit ten
zeerste af. De brief van Sedna is hierover duidelijk. GroenLinks zal deze bezuinigingen
dan ook niet steunen.
Voorzitter,
De staat van beschaving hangt af van hoe we onze kwetsbaren behandelen!
GroenLinks betreurt het dat het ordevoorstel niet is overgenomen. Het is natuurlijk zeer
vreemd dat er 5 miljoen moet worden ingeboekt als bezuiniging, terwijl we volgende
maand pas spreken over het WMO beleid voor de komende jaren. GroenLinks is hierover
dan ook zeer ontevreden. Dit had anders gemoeten.
Door de wijze waarop uw college de WMO verder vorm wil geven blijkt dat het gaat om
ordinaire bezuinigingen, verpakt in een zogenaamd sociaal sausje. Ik zeg bewust
zogenaamd, wat voor dit college (en in haar kielzog de coalitie) worden bezuinigingen
verpakt in flauwekul omschrijvingen als eigen kracht, zelfredzaamheid. Want dat is
uitgangspunt van handelen. Wanneer geeft u nu eens toe da u deze termen gebruikt om
bezuinigingen een vorm te geven en niet als zogenaamde visie op het beleid.
Maar voorzitter,
Mensen die voorheen als oorzaak van problemen werden beschouwd, moeten het begin
van de oplossing vormen. Zij krijgen zeggenschap en regie over hun eigen situatie. Zo
moet het zijn in de visie van GroenLinks. En dat mis ik bij de beleidsuitgangspunten bij
uw college.
Voorzitter,
Net als altijd kunnen we over kunst- en cultuur weinig tot niets vinden in de begroting of
kadernota. Als er al wat gebeurd is dat dankzij het particulier initiatief (bijvoorbeeld het
Poppodium). We zijn blij dat er nu een poppodium is, waardoor Emmen muziekstad
wordt. Mooi dat de gemeente daar ook subsidie voor geeft. Gaat het college er nu op
inzetten dat Emmen DE muziekgemeente van het Noorden wordt, of mooier nog van
Nederland. En hier kunnen we dan er vanuit gaan dat uw college hierin een straffe regie
voert. Of blijft u afhankelijk van allerlei mooie particuliere initiatieven?
Maar nu Blanco want wat gebeurd er nu met Blanco. Niets, helemaal niets. Een woord van
afkeuring is minstens op zijn plaats. Ik krijg vast wel een reactie van de wethouder.
Hoe zit het trouwens met het digitaal platform, werkt het al? Ik heb nog niets kunnen
ontdekken.
Atlas van de gemeenten: ik was aanwezig bij de masterclass Krimp. Wethouder Jumelet

opende de bijeenkomst. Daar moest hij toch wel erkennen dat de Atlas van de gemeenten
een degelijk en onderbouwd boekwerk is.
Dat betekent dus ook dat als Emmen nu op plaats 50 staat, dat dit geen onzin is.
Onbegrijpelijk want er gebeurt toch zoveel: station Emmen Zuid, Waanderveld, Broken
Circle and Spiral Hill. Voorzitter, u snapt hopelijk dat ik dit wel enigszins cynisch duid?
GroenLinks wil u wat suggesties geven:
-Doe iets met de bunker als de brandweer weg gaat naar de nieuwe kazerne. Een
museumachtig iets?
-De Zuiderkerk. Laten we er een kunst- en cultuurwalhalla van maken.
Voorzitter,
Ten aanzien van verkeer en vervoer het volgende:
Voor de inrichting van de stationsgebieden moet de gemeente, dus uw college, de regie
in handen nemen. GroenLinks heeft niet de indruk dat de regie nu bij de gemeente is.
Dus, neem uw verantwoordelijkheid.
Bijvoorbeeld:
-Nieuw Amsterdam: aandacht voor verkeersveiligheid;
-Emmen Zuid: de invulling gebied rond het station, de faciliteiten op het station, er zorg
voor dragen dat het volgend jaar ook daadwerkelijk een knooppunt wordt (bijvoorbeeld
dat touringbussen daar gaan parkeren in plaats van in Emmen-centrum);
-een keuze maken voor station Emmen-Centrum: verplaatsen of het huidige updaten;
-een start maken met de upgrading van de spoorlijn Emmen-Zwolle, waarbij niet een
totale dubbel spoor uitgangspunt moet zijn, maar slimme oplossingen die er toe leiden
dat meer treinen kunnen gaan rijden. GroenLinks snapt dat u daar geen
eindverantwoordelijkheid heeft, maar u kunt wel uw regie gebruiken voor forse stappen.
Voorzitter,
GroenLinks is zeer benieuwd naar het GVVP. Laat uw creativiteit de loop en verras ons.
Welke richting gaat het op?
Collectief vervoer veel slimmer bedenken (niet alleen WMO geïndiceerd) en bij een nieuwe
aanbesteding een bedrijf met de helft elektrische auto’s. Dat moet vastgelegd. Ik hoor
een reactie van het college (en van de collegae) wel terug.
Voorzitter,
Groepen worden steeds groter binnen het speciaal onderwijs, taken onderwijspersoneel
worden omvangrijker gezien de eisen die worden gesteld. Stagiaires die de opleiding
onderwijsassistent en Pedagogisch werken doen, worden zo langzamerhand onmisbaar
(en dit mag niet de bedoeling zijn).
Het onderwerp gezondheid komt niet aan de orde, terwijl dit wel een steeds groter
probleem aan het worden is. Stimuleren van sport zou meer aandacht moeten hebben,
moet dan wel betaalbaar zijn.
Cultuur, zoals dans, theater, muziek en kunst moet ook toegankelijker worden. De brede
school biedt daarin wel mogelijkheden, niet alle kinderen zitten op een brede school. Hoe
gaat u dit vorm geven?

Voorzitter,
Weet uw college wel welke impact het zal hebben als u een maatregel doorvoert van 15
naar 16 kinderen op een groep in de peuterspeelzaal. Zijn de leiders en leidster wel
toegerust op deze verandering? Heeft uw college wel nagedacht over de gevolgen voor de
ontwikkelingen van de kinderen? We zien het met grote vreze tegemoet. Graag een
reactie.
Voorzitter,
Kinderopvang wordt weinig genoemd, aandachtspunt van de gemeente zou meer gericht
moeten zijn op toezicht en handhaving, te meer omdat er veel voorzieningen zijn en er
steeds meer kleinschalige kinderopvang bij komt. Hoe wil de gemeente het toezicht en
handhaving waarborgen, heeft GGD voldoende capaciteiten om de controles uit te
voeren?
Kennisinnovatie:
(ROC) Drenthe college heeft ook de opleiding zorg en welzijn, werkgelegenheid binnen
deze sector zal steeds meer een belangrijke rol gaan spelen. AOC Terra wordt niet
genoemd, lijkt mij ook een belangrijke participant w.b.t. Atalanta. Waarom ALFA (ROC)
wel als participant betrokken bij het Atalanta project?
De economie, het goede leven in relatie met de krimp
Voorzitter,
Het is goed te horen dat uw college een draai heeft gemaakt. Niet de 120.000 is meer
leidend. Dat is goed. Maar dat is ook niet genoeg. Uw college zou dus ook nieuwe wegen
in moeten slaan om van krimp een kans te maken. Dat betekent innovatie, durven en
doen.
Durf om radicaal te zijn, nieuwe wegen in te slaan op velerlei gebied. Zoals als de
economie. Schrijf uw eigen Green Deal plan waarbij:
-Emmen in 2020 klimaatneutraal is
-waardoor de werkgelegenheid wordt vergroot door een slimme aanpak (bijvoorbeeld op
alle gemeentelijke daken zonnepanelen te laten plaatsen)
-door bij aanbestedingen eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid, fair trade,
innovatie enzovoort
-door radicaal te breken met het huidige grondbeleid en een nieuw uit te vinden
-door slim te zijn in het bedenken waar en hoe je het voorzieningenniveau voor de
toekomst garandeert
-door het creëren van een echt duurzame woningvoorraad (ik dien hierover een motie in.
Enzovoort enzovoort.
Voorzitter,
Maar dat betekent ook dat u fracties die hiervan verstand, zoals GroenLinks, hebben
serieuzer moet nemen en hen bij de te maken te betrekken. Dit vergt een open mind en
minder zelfingenomenheid dat uw college de wijsheid in pacht heeft.

GroenLinks zal hierin graag willen participeren. Ik reken op u!

DURF EN DOE
Voorzitter,
Tot slot het volgende:
Het mag duidelijk zijn dat mijn fractie niet met tevredenheid kijkt naar de voorliggende
begroting. Ik heb dat in mijn bijdrage wel duidelijk gemaakt. Ik wacht de reacties van uw
college af en dien nu alvast de GroenLinks moties in.
Dank u wel.

