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1.

Opening

Dhr. Kuper heet iedereen van harte welkom en is blij met de opkomst. Deze bijeenkomst is
bedoeld om de achtergrond van de verordening te schetsen en ruimte te bieden voor
vragen.

2.

Presentatie

Mevr. Wilpshaar, Wallenaar en Stapelberg nemen aan de hand van een PowerPoint
presentatie de verordening door. Onderstaand de vragen en opmerkingen die gaandeweg
besproken zijn.
Over erkenning:
Nieuwe EOP's: tenminste 30 bewoners verspreid over het werkgebied steunen de aanvraag.
Mevrouw Hoogeveen: is er bewust niet gekozen voor een percentage? Is het aantal
ongeacht de grootte van de kern of het dorp?
Mevrouw Wallenaar: het is niet zozeer gekoppeld aan een percentage, maar meer aan
draagvlak onder de bevolking. Het college stelt deze 'kaart'vast. Als er al een EOP in het
werkgebied is kan er niet zomaar een nieuwe bijkomen.
Over erkenning:
Tenminste één openbare algemene vergadering.
Dhr. Gerth: één vergadering kan snel over het hoofd worden gezien.
Mevrouw Wallenaar: de EOP zal meer moeite doen deze vergadering zichtbaar te maken. De
verantwoordelijkheid, om nieuwe media erbij te betrekken wordt bij de EOP zelf neergelegd.
De EOP heeft ruimte om ook andere communicatievormen tot te passen zoals internet.
Dhr. Thole: één is wel weinig, inspraak zal niet altijd actueel zijn.
Mevrouw Wallenaar: één vergadering is het minimum. De EOP mag altijd meer doen.
Over de rol van EOP's.
Voorstel naar een procesrol als intermediair tussen gemeente en EOP.
Het betreft hier een fout in de presentatie, dit moet zijn: EOP als intermediair tussen
gemeente en burgers.
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Over keuzemogelijkheid EOP.
Samenwerking op basis van partnerschap; gemeenschappelijk bepalen agenda (naar
werkmethode Emmen Revisited!
Dhr. Kuper: meer ervaring met ER zal dit soepeler laten verlopen. EOP's die hier ervaring
mee hebben kiezen voor participatie. Ze functioneren veel breder.
Over financiën: subsidie kantoor en organisatiekosten.
Iedereen een vaste bijdrage van € 1000, - en een variabele bijdrage o.g.v inwoneraantal.
Dhr. Gerth: hoe is nu de verdeling?
Mevrouw Stapelberg: licht toe hoe het huidige verdelingssysteem is en het bedrag per EOP
staat in de stukken.
Dhr. Kuper: hoopt op een goed en praktisch uitvoerbaar voorstel voor het college.
Over financiën: meerjarenbudget EOP.
Na 3 jaar vervalt het budget tenzij er sprake is van overmacht.
Dhr. Kuper: dit is bedoeld als stimulans om concrete plannen daadwerkelijk uit te voeren. In
de verordening is dit echter zo weinig mogelijk gedetailleerd om zoveel mogelijk ruimte te
hebben.
Dhr. Linneman: kleine EOP's moeten sparen voor grote projecten, blijft dit wel mogelijk?
Dhr. Kuper: speelt er iets dergelijks, neem dan contact op, daar komen we wel uit. In
overleg is veel mogelijk.
Over financiën: meerjarenbudget EOP.
EOP mag zelf aanbesteden.
Mevr. Stapelberg: dit moet nog worden aangescherpt.
Dhr. Smit: komt het college ontwerp nog naar de EOP's?
Dhr. Sleeking: nee. De EOP's zijn meerdere keren mondeling geraadpleegd en tot 1 oktober
kan iedere EOP een schriftelijke zienswijze indienen.
3.
Algemene bespreking
Dhr. Sleeking: de verordening is een manier om zo direct mogelijk met de bevolking in
contact te komen, op basis van gelijkwaardigheid en partnerschap. Hoe ver wil je als
gemeente hierin gaan? Artikel 4 biedt de keuze: de oude situatie is die van representatie, de
nieuwe gaat meer naar participatie.
Dhr. Smit: hoe wil je de nieuwe manier bijhouden?
Dhr. Sleeking: door meer taken over te dragen.
Mevr. Hoogeveen: hier is vertrouwen voor nodig. Door de financieringsstroom blijf je
afhankelijk.
Dhr. Sleeking: daar kun je dan aparte regels voor opstellen, op welk niveau ga je eisen
stellen? Een EOP moet doen wat de bevolking wil.
Dhr. Meijer: dan moet de EOP wel democratisch gekozen zijn. Bij ons in het dorp worden
mensen gevraagd, het is een 'ons kent ons' gebeuren.
Dhr. Sulmann: iedere EOP heeft statuten, bestuursleden worden voor 4 jaar gekozen. Het is
dus wel degelijk democratisch.
Dhr. Sleeking: democratisch hoeft niet per definitie beter te zijn.
Dhr. Meijer: hoe wordt het dan gedragen? Nu nemen mensen rechtstreeks contact op met
raadsleden omdat Dorpsbelangen hun situatie niet begrijpt of het er niet mee eens is.
Dhr. Sleeking: hoe dichter bij huis, hoe meer mensen er iets over willen zeggen.
Rechtstreeks contact levert meer op.
Dhr. Meijer: wanneer alles bij de inwoners wordt neergelegd, wat is dan de meerwaarde van
overleg?
Dhr. Sleeking: daarom zijn er nu twee keuzes: participatie of representatie. In participatie zit
wel waarde.
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Dhr. Kuper: binnen de gemeenschap zijn er 2 stromingen, die hebben we meegenomen in
de verordening. De ene EOP is toe aan participatie, de andere niet. Beide keuzes zijn goed.
Dhr. Thole: wat is de rol van raadsleden? Wanneer pakje het zelf aan en wanneer schuif je
het door?
Dhr. Sleeking: dit verschilt per partij.
Dhr. Huttinga: mensen moeten ook weten waar ze moeten zijn, ze kiezen vaak voor direct
contact.
Dhr. Gerth: de grootte van de plaats speelt hierbij een rol.
Dhr. Sleeking: en het karakter van de club.
Dhr. Boers: en de profilering naar buiten.
Dhr. Meijer: steeds meer mensen komen naar de raadsleden toe.
Dhr. Smit: dit heeft ook te maken met de herkenbaarheid van de leden.
Dhr. Huttinga: maar waarom gaan ze naar een raadslid en niet naar de EOP?
Dhr. Meijer: naar mijn ervaring: ze vinden geen steun bij de EOP.
Dhr. Huttinga: in de stukken; kaartje Barger-Oosterveld heeft de verkeerde kleur
Mevr. Wilpshaar: Dit neem ik mee. De huidige gebiedsindelingkaart is verouderd. Op dit
moment is er een beleidsregel in voorbereiding over hoe we met wijzigingen in het
grondgebied van de EOP willen omgaan. Diverse EOP's hebben aangegeven een wijziging
van grondgebied te willen.
4.
Sluiting
Dhr. Kuper dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de bijeenkomst.

