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Onderwerp:
Erkenning wijkvereniging Delftlanden als Erkende Overlegpartner (EOP)
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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
Erkennen van de wijkvereniging Delftlanden als Erkende Overlegpartner van de gemeente
Emmen.

Samenvatting
De komst van de nieuwe wijk Delftlanden heeft geleid tot de oprichting van de
wijkvereniging Delftlanden. De wijkvereniging verzoekt om aangemerkt te worden als
Erkende Overlegpartner zoals bedoeld in de ‘Verordening op de overlegstructuren in de
gemeente Emmen 2012 van 22 december 2011’.
De wijkvereniging voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in voornoemde verordening.
Bij toekenning wordt de wijkvereniging Delftlanden met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2010 de 35-ste Erkende Overlegpartner van de gemeente Emmen.
Voor de ophoging van de bijdrage Kantoor- en Organisatiekosten is een herschikking van
middelen binnen het budget Overlegpartners (grootboeknummer 60.190) nodig. Deze kan
budgetneutraal worden uitgevoerd.

Bijlagen: n.v.t.
Stukken ter inzage:
1. Verzoek tot erkenning als Erkende Overlegpartner.
2. De statuten van de wijkvereniging Delftlanden
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Aanleiding voor het voorstel

Op 18 oktober 2009 heeft de Wijkvereniging Delftlanden een verzoek ingediend om
aangemerkt te worden als Erkende Overlegpartner van de gemeente Emmen. Dit om op een
constructieve wijze mee te kunnen denken en communiceren met alle zaken die de wijk
aangaan.
In eerste instantie zou de erkenning van de Delftlanden meegenomen worden in de nieuwe
‘Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2012’. Gezien het uitgebreide proces
dat hiermee gepaard ging, met veel bijlagen is besloten dit verzoek tot erkenning, apart van de
nieuwe Verordening op de Overlegstructuren aan te bieden nadat de ontwerpverordening door
de raad was vastgesteld (22 december 2011). Gelet hierop stellen wij voor de wijkvereniging
Delftlanden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 te erkennen als EOP.
De raad erkent een wijk- of dorpsvereniging tot EOP. In de nieuwe verordening op de
overlegstructuren in de gemeente Emmen 2012 staan de vereisten tot erkenning. In de
Delftlanden is nog geen andere EOP erkend en er is een aantoonbaar draagvlak van de
bewoners. Het aantal inwoners van de Delftlanden is momenteel 505.
De wijkvereniging Delftlanden bestaat uit 7 bestuursleden met de mogelijkheid tot 9. De
wijkvereniging heeft op dit moment 103 huishoudens als lid (371 bewoners). Hieruit blijkt dat
de wijkvereniging wordt gedragen door haar achterban en hiermee voldoet aan de
voorwaarden om erkend te kunnen worden als EOP.
Uit de statuten blijkt de volgende doelstelling:
Wijkvereniging Delftlanden stelt zich ten doel de hierna volgende belangen van haar leden te
bevorderen:
a. het onderhouden van contacten met officiële en semi-officiële instanties
b. het verstrekken van informatie aan leden en kandidaat-leden
c. behartiging van gemeenschappelijke belangen in de ruimste zin van het woord
d. het bevorderen en versterken van de onderlinge sociale banden en
goede verstandhouding tussen haar leden.
2.

Argumentatie/beoogd effect

Doel van de erkenning is te komen tot een gelijkwaardige wijze van communiceren met de
wijken en dorpen van de gemeente Emmen. Door de komst van de nieuwe wijk Delftlanden is
hiermee de mogelijkheid ontstaan voor de komst van een 35-ste Erkende Overlegpartner.
Door erkenning zal ook de nieuwste wijk als officiële gesprekspartner van het college en raad
zijn geformaliseerd.
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Raadsbesluit 22 december 2011 ‘Verordening op de Overlegstructuren in de gemeente
Emmen 2012.
Collegebesluit van 13 december 2011 ‘Subsidie beleidsregel Kantoor en Organisatiekosten
Erkende Overlegpartners’.
Afstemming met externe partijen/communicatie (o.a. EOP’s).
Alle EOP’s zijn in de voorbereiding van de nieuwe verordening op de overlegstructuren 2012
geïnformeerd over de komst van een nieuwe Erkende Overlegpartner in de gemeente
Emmen. De wijkvereniging Delftlanden i.o. is eveneens actief betrokken geweest bij de
totstandkoming van voornoemde verordening.
4.

-35.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

In de kadernota van 2009 is een ophoging van het budget t.b.v. de Delftlanden meegenomen.
De erkenning van de Delftlanden als 35-ste Erkende Overlegpartner heeft geen uitzetting van
middelen tot gevolg. De bijdrage Kantoor- en Organisatiekosten wordt gedekt uit het budget
Overlegpartners (grootboeknummer 60.190).
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 24 januari 2012
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. 24 januari 2012, nummer: 12/153;

besluit:
De wijkvereniging Delftlanden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 te erkennen
tot Erkende Overlegpartner als bedoeld in artikel 2 van de ‘Verordening op de
overlegstructuren van de gemeente Emmen 2012’ d.d. 22 december 2011.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
29 maart 2012,
de griffier,
de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

