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Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de (geactualiseerde) Beleidsnotitie gevolgen demografische
ontwikkelingen en te besluiten de Strategienota Emmen 2020 en de Structuurvisie Emmen
2020 “Veelzijdigheid Troef” te actualiseren.
Samenvatting
In de notitie worden de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de gemeentelijke
thema’s wonen, ruimtelijke ordening/ontwikkeling, onderwijs (voorzieningen), economie/
arbeidsmarkt, zorg- en welzijnsvoorzieningen en mobiliteit/verkeer en vervoer geschetst. Per
thema zijn een aantal aandachtspunten – evenals de kansen en bedreigingen
samenhangend met de demografische ontwikkelingen – benoemd waar in het toekomstig
beleid rekening mee gehouden zou moeten worden.

Bijlagen:
(Geactualiseerde) Beleidsnotitie gevolgen demografische ontwikkelingen
Notitie bevolking Emmen per 1 januari 2011
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Aanleiding voor het voorstel

Het thema demografische ontwikkelingen staat sinds het jaar 2009 op de politieke- en
bestuurlijke agenda. Het rijk heeft een aantal regio’s (Noordoost Groningen, Zeeuws
Vlaanderen, Parkstad Limburg) aangewezen als “erkende” krimpgebieden. Deze regio’s
komen in aanmerking voor extra middelen uit het gemeentefonds door een zogenaamde
krimpmaatstaf als extra verdeelsleutel op te nemen.
Ook in de provincie Drenthe zijn de eerste tekenen van een afname van de bevolkingsgroei
c.q. bevolkingsafname zichtbaar. Deze ontwikkeling doet zich als eerste voor in de regio Oost
Drenthe. Het bureau Companen heeft om die reden in opdracht van de provincie Drenthe en
de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Westerveld in het jaar
2010 onderzoek verricht naar de demografische ontwikkelingen in Oost Drenthe (en
Westerveld).
De notitie geeft, op basis van een analyse van diverse bevolkingsmodellen, een antwoord op
de vraag hoe in het komende decennium de bevolkingsontwikkeling in Emmen naar
verwachting verloopt.
Wij hebben in onze vergadering van 12 april jl. de “Beleidsnotitie gevolgen demografische
ontwikkelingen” vastgesteld. Op 27 september jl. is uw raad via een raadsinformatiebijeenkomst geïnformeerd over het thema demografische ontwikkelingen. Sinds de
agendering van de beleidsnotitie is dus bijna een half jaar verstreken. Voortschrijdend inzicht
evenals de input van de raadsbijeenkomst van 27 september jl. noopt tot een actualisatie van
de notitie. De notitie is bijgevoegd evenals (ter informatie) de “Notitie Bevolking per 1
januari 2011”.

2.

Argumentatie/beoogd effect

De demografische ontwikkelingen vragen om een bezinning op de consequenties voor de
gemeente. In de notitie worden de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor de
gemeentelijke thema’s wonen, ruimtelijke ordening/ontwikkeling, onderwijs (voorzieningen),
economie/arbeidsmarkt, zorg- en welzijnsvoorzieningen en mobiliteit/verkeer en vervoer
geschetst. In de beleidsnotitie komen de volgende aspecten aan de orde:
a.
Het in kaart brengen van de bandbreedtes van bevolkingsontwikkeling voor Emmen,
zodat niet met slechts één bevolkingsaantal rekening wordt gehouden. De bandbreedte
kan worden gecreëerd door, naast de prognose, een tweetal scenario’s uit te werken
(hoofdstuk 2).
b.
Een overzicht van de aandachtspunten, kansen en bedreigingen betreffende de
demografische ontwikkelingen op de bovengenoemde thema’s (hoofdstuk 3).
c.
Een overzicht van de gereed zijnde beleidsnota’s/rapporten e.d. “bestaand beleid” die
ten behoeve van de demografische ontwikkelingen niet behoeven te worden bijgesteld
(paragraaf 4.1.), gereed zijnde nota’s e.d. waarvan het wenselijk is dat deze
geactualiseerd worden, gezien de gevolgen van de demografische ontwikkelingen
(paragraaf 4.2.) en (in bewerking zijnde nieuwe) nota’s e.d. waarin nieuw beleid wordt
aangekondigd (paragraaf 4.3.). In de nieuwe nota’s zal, voor zover van toepassing,
aandacht worden besteed aan de gevolgen van de demografische ontwikkelingen.
d.
Een advies welke huidige nota’s moeten worden geactualiseerd (paragraaf 4.2.).
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Niet van toepassing.

-34.

Afstemming met externe partijen/communicatie

Niet van toepassing.
5.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Niet van toepassing.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 25 oktober 2011
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011, nummer: 11/965;

besluit:

Kennis te nemen van de (geactualiseerde) Beleidsnotitie gevolgen demografische
ontwikkelingen en te besluiten de Strategienota Emmen 2020 en de Structuurvisie Emmen
2020 “Veelzijdigheid Troef” te actualiseren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
22 december 2011,
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

