RIS.6027
Beknopt verslag/conclusies van de commissie Samenleving van de gemeenteraad Emmen
op dinsdag 12 maart 2013, aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
Voorzitter
Commissiegriffier
Collegeleden :
Verslaglegging
De commissieleden

:
:
:
:

Insprekers:

de heer R. van der Weide (Wakker Emmen)
mevrouw S. Limborgh Meijer
de heer H.G. Jumelet en mevrouw M.H. Thalens-Kolker
de heer J. Bosma (Notuleerservice Mooi Werk)
mevrouw F.A. Aldershof (VVD), de heer D.J. Douwstra
(BGE), de heer K.P. Eggen (D66), de heer Th.H. Gerth
(CDA), de heer B.J. Greevink (Wakker Emmen), mevrouw
Z.S. Huising-Oldengarm (CDA), de heer H. Huttinga
(ChristenUnie), de heer H. Leutscher (LEF!), mevrouw
A.G. Louwes-Linnemann (PvdA), de heer W.O. Meijer
(PvdA), mevrouw M.J. Meulenbelt-Schepers (PvdA),
mevrouw A.C.M. Nijhof-Huizinga (VVD), mevrouw
S. Rougoor-Mahalbasic (PvdA), de heer N. Schiphouwer
(Wakker Emmen), de heer H. Slot (GroenLinks), de heer
G.T. Sulmann (DOP), mevrouw M.W.M. Vrolijk-Lenting
(SP), mevrouw F.J. van Wieren-Bolt (CDA)
geen aanmeldingen

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Van der Weide opent de vergadering om 19.30 en heet iedereen hartelijk
welkom. Hij wijst de commissie erop dat bij 6A de volledige verordening onderdeel is van de
discussie. CDA begreep uit de collegebrief dat het alleen de toevoeging betrof. De voorzitter
antwoordt dat de volledige verordening ter besluitvorming voorligt. Het staat fracties vrij
alleen artikel 14 of artikel 1 tot en met 27 te behandelen in de bespreking.
2.
Presentatie
Niet van toepassing.
3.
Spreekrecht
Geen aanmeldingen.
4.
Rondvraag
Wakker Emmen heeft begrepen dat het Rijk in de periode 2013-2014 50 miljoen euro extra
uittrekt voor jeugdwerkloosheid. De helft gaat naar de regio. Hoeveel verwacht het college
extra te krijgen en worden er nieuwe projecten opgestart? Wethouder Jumelet beaamt het
bericht en vindt het een erg belangrijk onderwerp. Met collega's Thalens en Arends zal hij
opnieuw inzetten op het Actieplan jeugdwerkloosheid. Het college zal binnen de
arbeidsmarktregio met vijf andere Drentse gemeenten plannen maken.
CDA is benieuwd hoe het met het digitaal jongerenplatform gaat. Hoeveel jongeren zijn
bereikt en hoeveel doen mee? Een presentatie kan hier antwoord op geven. Wethouder
Thalens verzekert de commissie dat de projectleider in april of mei een enthousiaste
presentatie zal geven.
5.
Bespreken C-stukken
Niet van toepassing.
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6.
Bespreken B-stukken
6A.
Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2013 (B6)
Toelichting college
Wethouder Jumelet licht toe dat de Wmo-raad enige tijd geleden aangaf het op prijs te
stellen als er in de subsidieregeling extra aandacht komt voor huiselijk geweld,
afhankelijkheidsrelaties en misbruik van jeugdigen en jongeren. De regeling met de
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is gratis beschikbaar vanuit Den Haag en in de
verordening opgenomen. Het college wil hier zo snel mogelijk mee beginnen.
Eerste termijn
PvdA steunt het voorstel. De gemeente is in toenemende mate verantwoordelijk voor een
sluitende aanpak van onder andere mishandeling. 2013 kan een overgangsjaar zijn. Waarom
gaat het college niet mee in het pleidooi van de Wmo-raad om de VOG in deze gevallen gratis
aan te bieden? Hoe gaat het college ermee om dat de prijs mogelijk een belemmering zal zijn
voor vrijwilligers en verenigingen? Hoe biedt de gemeente ondersteuning? Een uitstekend
communicatietraject met afdoende voorlichting is van groot belang.
CDA vindt het eisen van een VOG een goede aanvulling van de verordening. Hopelijk houdt
het voorstel kwaadwillende lieden tegen en voorkomt het leed. Het verschil tussen één op één
met jongeren werken en ouders die meegaan naar een uitwedstrijd is duidelijk. Maar kunnen
verenigingen bij de gemeente terecht voor advies bij minder duidelijke gevallen die zich op
de scheidslijn bevinden van wel of geen VOG? CDA roept op verenigingen en organisaties te
stimuleren mee te werken aan een meldpunt integriteitsschendingen.
Wakker Emmen vindt het een goede aanvulling op het beleid. De fractie steunt eventuele
agendering in de raad van punten die niet over artikel 14 gaan.
VVD dringt aan op landelijke registratie, zodat voorkomen wordt dat mensen die over de
schreef gaan elders in het land aan de slag kunnen. Iedere burger dient zelf
verantwoordelijkheid te nemen integriteitsschendingen te melden. Een meldpunt is positief.
Bij een vorige discussie is gepleit om bij subsidies van 5.000-10.000 euro toch
verantwoording te eisen. VVD pleit er in dat geval voor te veel bureaucratie te beperken en te
volstaan met een A4.
D66 is blij dat de verordening als geheel ter discussie voorligt. De fractie ondersteunde
destijds het amendement van de VVD en overweegt een amendement in te dienen over
verantwoording bij bedragen tussen de 5.000-10.000 euro. D66 staat achter elke vorm om
kindermisbruik te voorkomen en dus ook achter het eisen van een VOG.
DOP, SP en ChristenUnie kunnen zich vinden in het voorstel.
LEF! steunt het voorstel, maar merkt op dat het natuurlijk geen volledige garantie biedt.
Alertheid en bespreekbaarheid bij verenigingen zijn essentieel.
GroenLinks steunt het voorstel. Een VOG is een momentopname. Is het niet verstandig dit
jaarlijks te herhalen?
BGE kan zich vinden in het voorstel, maar blijft van mening dat de overheid een VOG gratis
moet verstrekken als ze er een eist.
Wethouder Jumelet beaamt dat een VOG geen schijnzekerheid moet creëren. Het gaat erom
te eisen dat organisaties beleid ontwikkelen. Er is al met verenigingen gesproken over
ondersteuning en een toolkit staat ze ter beschikking. Op een bijeenkomst hierover kwamen
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weinig organisaties af. Door het op te nemen in de subsidieverordening is het niet
vrijblijvend. Het college zal de communicatie verder aanzetten. Met het servicepunt Sedna
wordt ook over ondersteuning gesproken. Het gratis aanbieden van de VOG gaat financieel te
ver. Vanuit Den Haag is het voor sommige doelgroepen gratis en kan voor anderen 5 euro
korting worden aangevraagd. In de evaluatie zal de gemeente onderzoeken hoe het
verenigingen vergaat en in hoeverre het beleid extra kosten voor hen meebrengt. Mocht
blijken dat de kosten een hindernis vormen voor vrijwilligerswerk, dan is dat een punt om dan
naar te kijken. Vanuit het landelijk kader is het doel om een landelijke lijst aan te leggen om
nieuwe vrijwilligers beter te kunnen screenen. Wethouder Arends gaat over de andere
aspecten van de verordening en zal daar wanneer nodig in de raad op reageren.
Tweede termijn
PvdA wijst erop dat op pagina 2 bij punt 1.1 2012 genoemd wordt. Dit moet 2013 zijn.
Verder is het een optie in de verordening te vermelden via welke websites gehele of
gedeeltelijke vergoedingen aan te vragen zijn.
D66 is blij met de toezegging dat de gemeente goed gaat communiceren en de verenigingen
zal ondersteunen. Iedereen zal mee willen werken, maar dat is niet voor elke vereniging even
gemakkelijk.
BGE lijkt het ondoenlijk websites in de verordening te vermelden en ziet dit liever in de
communicatie gebeuren.
Wethouder Jumelet pakt het noemen van websites graag op in het communicatieoffensief.
Het college begint ermee alle verenigingen aan te schrijven over de verandering in de
verordening en hen te wijzen op de toolkit en plekken waar informatie te verkrijgen is.
Bonden en overkoepelende organisaties zullen ook met informatie komen. Behandeling van
het voorstel is een aantal keer verschoven. Op pagina 2 bij punt 1.1 gaat 2012 over het
landelijke kader om het voor bepaalde doelgroepen gratis te maken.
De voorzitter concludeert dat het voorstel als B-stuk wordt geagendeerd voor de
raadsvergadering van 28 maart 2013.
7.
Bespreken A-stukken
Niet van toepassing.
8.
Onderwerpen ter bespreking
Niet van toepassing.
9.
Vaststellen verslag vergadering
9A.
Vaststellen notulen vergadering commissie Samenleving van 12 februari 2013
CDA wijst erop dat mevrouw Huizing-Oldengarm moet zijn mevrouw Huising-Oldengarm.
Het verslag wordt conform deze wijziging vastgesteld.
10.
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
Niet van toepassing.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
Geen agenderingen.
12.
Overige ingekomen stukken
Geen agenderingen.
13.

Sluiting
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Voorzitter Van der Weide sluit de vergadering onder dankzegging om 19.55 uur.
Aansluitend zal de bijeenkomst over de drie decentralisaties plaatsvinden.

Verslag vergadering raadscommissie Samenleving d.d. 12 maart 2013

4

