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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Van der Weide opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen hartelijk
welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Presentatie
Niet van toepassing.
3.
Spreekrecht
Mevrouw Koops van 't Jagt (namens Digitaal Jongerenplatform) verbaast zich over de
ongefundeerde kritiek op het platform tijdens de begrotingsbehandeling, terwijl slechts één
raadslid vragen heeft gesteld of is komen kijken. In negen maanden zijn veel activiteiten
ontplooid. Bij de opening van het European Direct Center verzorgden jongeren interviews
met politici en zetten een filmpje op de website. Het DJP voerde het winnende idee van het
Jeugdparlement uit, de Week tegen Pesten. Foto's van bredeschoolactiviteiten werden in een
provinciaal boekje gebundeld. Het DJP verzorgde de digitale kaart op de dag van de
duurzaamheid en hield een presentatie voor het Kenniscafé. Op verzoek van jongeren is
meteen een Facebookpagina jonge mantelzorgers aangemaakt die avond. Het DJP ging en
gaat met het ROC en het Werkplein de wijken in om jongeren te interviewen en tests af te
nemen. Een samenwerking met Jimmy's wordt verkend. Voor Jongeren Over Emmense
Politiek (JOEP) verzamelt het DJP stellingen door enquêtes, interviews en schoolbezoeken.
DJP probeert een jongerenadviesraad te vormen. Jongeren voelen zich soms weggezet door
volwassenen en niet serieus genomen. Alleen negatieve gedragingen worden waargenomen.
Het DJP geeft jongeren een stem en laat hen meepraten.
CDA heeft de indruk dat het wat stil is geweest tijdens de herfstmaanden. Hoe verbetert het
DJP zijn bereik onder jongeren? Mevrouw Koops van 't Jagt benadrukt dat de website een
middel is en niet het doel. Jongeren krijgen daar een stem en kunnen informatie uitwisselen
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met ervaringsdeskundigen. Het DJP laat steeds meer jongeren fysiek kennis maken door de
wijk in te gaan en scholen te bezoeken. De bereidheid is er onder jongeren en de juiste insteek
wordt steeds meer gevonden. Bij jongeren is het vaak voor wat hoort wat. Toch zijn er al twee
vrijwilligers voor de jongerenadviesraad.
CDA is benieuwd of jongeren van politieke partijen, die betrokken zijn bij de oprichting van
een jongerenraad, contacten hebben met het DJP. Mevrouw Koops van 't Jagt sprak hier in
juni met een jongere over, maar laat de bal bewust bij de jongeren liggen. DJP kan een middel
zijn de raad te laten groeien. Helaas kwamen er negatieve reacties via sociale media. Vrolijk
Emmen vult aan dat haar eerste jongerenlid wel contact heeft met het DJP.
D66 wil weten of er contact is geweest met de studentenvereniging van Stenden Hogeschool.
Mevrouw Koops van 't Jagt antwoordt bevestigend.
4.
Rondvraag
CDA informeert of het afbetalen van de schuld door handbalvereniging E en O tot 15 januari
2014 geldt of dat er inmiddels andere afspraken zijn gemaakt. Wethouder Jumelet zorgt
voor schriftelijke beantwoording.
DOP informeert of het college iets in gang heeft gezet in de kwestie rond
WijkKlikEmmerhout, die hun activiteiten moesten staken bij gebrek aan ruimte. Wethouder
Jumelet heeft op vragen van de heer Schoo toegezegd het probleem te onderzoeken. Dat
betekent niet dat het college direct een oplossing heeft.
5.
Bespreken C-stukken
Niet van toepassing.
6.
Bespreken B-stukken
6A.
Winkelcentrum Bargeres, 2e fase, grondexploitatie (B5)
Toelichting college
Wethouder Sleeking wijst erop dat de gemeente al lang bezig is met de revitalisering van
Bargeres. Na veel ontwikkelingen wordt inmiddels druk gewerkt. Een aantal wijzigingen
waren nodig in de grondexploitatie, die nog positief sluit.
Eerste termijn
PvdA complimenteert het college in de fraaie facelift en de versterking van het
winkelcentrum. De fractie pleit ervoor nu de komst van de Lidl zeker is ook de oostzijde een
kwaliteitsimpuls te geven door te vernieuwen. Daarom gaat PvdA akkoord met het
voorgestelde krediet.
D66 vindt het goed wat er al gebeurd is. Kan het college uitleggen waarvoor het krediet van
290.000 euro precies nodig is, ook voor de voorbereidingen?
Wakker Emmen stemt in met het voorstel. Op pagina 2 staat bij punt 3 een fout. Het
raadsbesluit dateert niet van 4 december 2012, maar van 31 januari 2013.
CDA is blij met de ontwikkelingen, ook al worden niet alle per enquête verzamelde wensen
van bewoners ingewilligd. Omgerekend naar het aantal inwoners zou Bargeres ruimte bieden
aan wel vier supermarkten. Een tweede supermarkt is een stap in de goede richting.
VVD ziet ook graag nog meer supermarkten en juicht vooral toe wanneer de uitbaters lokale
ondernemers zijn.
ChristenUnie is benieuwd hoe realistisch de post nog te realiseren opbrengsten is. De fractie
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feliciteert Bargeres met de prachtige vernieuwing.
LEF! is content met het plan.
BGE vindt het geweldig dat de plannen gerealiseerd worden, al had het eerder gemoeten.
Wethouder Sleeking is blij met de tevredenheid. De geprognosticeerde opbrengsten zijn
realistisch gebaseerd op de overeenkomst met Lidl. Het krediet voor de afgeronde plannen
was onvoldoende om ook de laatste fase in voorbereiding te financieren. Daarom vraagt het
college een aanvullend krediet. Gelukkig komt er een tweede supermarkt, anders dreigde het
gevaar dat de laatste supermarkt ook zou verdwijnen. De wethouder laat nakijken of de datum
van het genoemde raadsbesluit klopt en past dit aan wanneer nodig.
De voorzitter stelt vast dat het als A-stuk naar de raad kan.
6B.
Welstand- en monumentencommissie, supervisor (B6)
Toelichting college
Wethouder Sleeking licht toe dat de gemeente zich oriënteerde op samenwerking met Borger
-Odoorn en Coevorden toen de problematiek rond Drents Plateau opspeelde. Libau nam een
groot deel van de taken en het personeel over. Per 1 januari 2014 brengen Emmen en de twee
buurgemeenten hun welstandstaken onder bij Libau. Tegelijkertijd krijgt de supervisor nu een
basis in de verordening.
Eerste termijn
ChristenUnie vindt het een goed generiek effect meer naar Drentse maatstaven te meten wat
betreft welstand- en monumententoezicht. Voor de controlerende rol van de raad is de
geregelde inbedding van de supervisor een verstandige zet. Kan het college toelichten hoe een
aangezochte architect kleine zaken af gaat doen?
GroenLinks kan zich goed vinden in het stuk, maar betreurt dat er maar een Emmenaar in de
commissie zit. Bovendien is het burgerlid geen leek, zoals gebruikelijk.
BGE ziet het bredere verband als een stap naar het rijksniveau en afschaffing van de
welstandscommissie en juicht de ontwikkeling daarom toe.
VVD sluit grotendeels aan bij ChristenUnie. Hoe staat het met de opvolging van de heer
Bhalotra?
PvdA sluit aan bij ChristenUnie. De fractie gaat ervan uit dat het nu goed geregeld is.
LEF! kan zich grotendeels vinden in de bijdrage van ChristenUnie. Het mag eigenlijk niet zo
zijn dat één persoon bepaalt wat wel en niet kan. De fractie pleit voor meer tips en trucks wat
wel mag in een meer oplossingsgerichte benadering.
D66 sluit ook aan bij ChristenUnie. Het verbaast wel dat als voornaamste doel onvermeld
blijft meer onderlinge samenhang in de welstandsadvisering. Op pagina 5 staat een tikfout:
Woningswet in plaats van Woningwet. De zorg over de supervisor is al verwoord.
Wakker Emmen vraagt of de drie ontslagen leden van de welstandscommissie een andere
functie krijgen. Wat zijn de consequenties van dit voorstel voor de leges? Waarom is een
supervisor voor de centrumvernieuwing nodig en wat kost dit? Alle projecten zijn toch in
control? De fractie is voor een welstandsluw beleid en tegen dit voorstel, waarbij de ene
commissie wordt ingeruild voor een andere. Wakker Emmen is benieuwd welke criteria en
regelgeving de nieuwe commissie hanteert.
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Wethouder Sleeking ziet vooral het belang van een gelijksoortige beoordeling op Drents
niveau bij monumentenzorg. Wat betreft welstand blijft iedere gemeente haar eigen beleid
houden. De commissie toetst concrete aanvragen op basis van door de raad vastgesteld beleid.
Gelijksoortige toekomstige beleidsvaststellingen zijn eerder in het kader van schaalvergroting
te verwachten dan inhoudelijk. ChristenUnie vindt dat begrijpelijk, maar wijst erop dat
dezelfde mensen in Drenthe oordelen en dus een bredere blik hebben. Wethouder Sleeking
lijkt een brede blik mooi meegenomen. Toch is gemeentelijk beleid het uitgangspunt. De
verwachting is dat kosten en leges gelijk blijven of dalen op een enkel punt. Efficiënt werken
is ook een uitgangspunt. De rayonarchitect beoordeelt eenvoudige aanvragen. Bij
onduidelijkheden in aanvraag of normstelling en bij grote of ingewikkelde bouwopgaven
buigt de commissie zich erover. De supervisor heeft nu een basis in de verordening, niet
alleen voor de centrumvernieuwing, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen daarbuiten.
Gesprekken met drie kandidaten leiden waarschijnlijk tot nadere mededelingen in januari. De
kosten voor een supervisor zijn al geregeld in de projecten, daar is geen nieuwe regeling voor
nodig. De leden van de huidige welstandscommissie gaan verder met hun normale functies:
architect.
Tweede termijn
CDA pleit ervoor het Drents gehalte in de commissie op te krikken.
Wethouder Sleeking is het daarmee eens. Libau is een rijdende trein en geleidelijk zal de
commissie een afspiegeling van Groningen én Drenthe worden.
De voorzitter meldt dat het als B-stuk naar de raad gaat, daar het een benoemingsbesluit
betreft.
7.
Bespreken A-stukken
Niet van toepassing.
8.
8A.

Onderwerpen ter bespreking
Motie "Vreemd aan de orde van de dag" Vrolijk Emmen met betrekking tot het
'accordeonmeisje'
Vrolijk Emmen is in gesprek gegaan met de wethouder en stelt voor behandeling van de
motie uit te stellen tot meer bekend is over de rechtszaak in januari 2014.
De voorzitter zal dit voorstel in het presidium bespreken.
8B.
Evaluatie Afval Anders (het gevoelen van de raad, op verzoek college)
Toelichting college
Wethouder Wilms licht toe dat afvalscheiding al jaren rond de 55% schommelt. Wereldwijd
is de tendens afval meer als grondstof te zien. Gemeenten als Borger-Odoorn en Hardenberg
richtten hun systemen anders in. De resultaten uit de pilot zijn positief. Bronscheidingsdoelen
zijn haalbaar, er is minder restafval en meer inzameling van plastic. Vandaag kan de raad
suggesties en aanbevelingen doen voor de gemeentelijke uitrol.
Eerste termijn
PvdA onderschrijft de inleiding van de wethouder. Negatieve geluiden komen vooral uit
gebieden waar de pilot niet heeft gedraaid of van bewoners die niet op informatieavonden zijn
geweest. Onbekend maakt onbemind. De uitrol vraagt om een goede begeleiding om mensen
te informeren en te laten wennen aan het systeem. Burgers zullen dan begrijpen dat het goed
is voor het milieu én hun portemonnee. De afhaalfrequentie van containers moet te doen zijn.
CDA wijst op de grote verschillen tussen wijken, huishoudens en seizoenen wat betreft afval.
Mensen zijn bang dat het minder wordt en reageren soms negatief. CDA is voor scheiding en
hergebruik van afval. De lagere kosten zijn mooi meegenomen. Het is jammer dat er geen
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pilot in het buitengebied is gedaan. Kunnen de resultaten van de pilot, waarbij intensieve
begeleiding was, wel in de hele gemeente gehaald worden? Is een flexibele omgang mogelijk
met plastic, zodat huishoudens op sommige plekken kunnen kiezen voor inbrengen bij een
inleverpunt in plaats van een extra container aan huis? CDA bepleit de groene container eens
per twee weken op te laten halen en de grijze eens per vier. Dit vermindert het GFT-afval in
de grijze container en zorgt voor een simpel systeem met wekelijks één container aan de weg.
Wanneer in de toekomst ook petflessen en drinkkartons in de oranje container moeten, is
wellicht een extra ronde nodig. Zijn de kosten hiervan in beeld?
Wakker Emmen vreest meer zwerfvuil en stank en ruimtegebrek bij driewekelijks legen.
Drie tot vier containers buiten huis en afval scheiden binnenshuis leidt tot een minisorteerstaat
voor ieder gezin. Vooral huishoudens met veel personen en/of grote tuinen krijgen het
moeilijk. De problemen zullen per huishouden verschillen, maar stankoverlast lijkt
onvermijdelijk. Tips in de folder geven tegenstrijdige signalen. Zo wordt aangeraden
etensresten in oude kranten te wikkelen. Zo komt echter oud papier in de groene container.
Ook het deponeren van GFT in de grijze container als die eerder geleegd wordt geeft een
dubbelzinnig signaal wat betreft bronscheiding. Gezinnen raken hun schaduwplek in de
zomer kwijt, daar staan alle containers dan. Wakker Emmen is tegen ieder voorstel waarbij
groene en grijze containers niet binnen twee weken geleegd worden. Het is ook een slecht
plan oud papier in milieustraten mogelijk te maken. Dit is een belangrijke inkomstenbron
voor verenigingen en kerken. Wakker Emmen is voor verlaging van de afvalstoffenheffing,
maar zonder zwerfvuil en stankoverlast. Is er bij de berekeningen rekening gehouden dat het
huidige systeem ook profijt heeft van marktontwikkelingen?
VVD is ook benieuwd hoe omgegaan wordt met stankoverlast bij een ophaalfrequentie van
drie weken. Zeker in de zomer kan dit problemen opleveren. EOP's zijn huiverig voor
zwerfafval. Is het mogelijk voor inwoners van Schoonebeek om in te brengen bij de dichterbij
gelegen afvalstraat in Coevorden?
D66 vindt het van belang afval her te gebruiken. De pilot van een jaar besloeg alle seizoenen.
Ook was er veel begeleiding en flexibiliteit. Afvalcoaches richtten zich tot de grote
tegenstanders en kunnen duidelijk maken wat wel en niet in de grijze container kan. Bij de
uitrol is flexibiliteit heel belangrijk. Een burger heeft misschien geen plek voor een derde
container, terwijl een ander meer dan twee groene containers nodig heeft. Er is duidelijke
communicatie nodig, bijvoorbeeld wat je met blad moet doen. Maatwerk per seizoen en per
wijk is geboden.
DOP blijft voor tweewekelijks legen. De communicatie moet beter om tot een goed resultaat
te komen.
LEF! is ook tegen driewekelijks legen. Vooral in de zomer kan dat problemen geven.
Sportclubs zouden ook plastic kunnen inzamelen. Het is een vorm van subsidieverlegging.
Bovendien kunnen de bereidheid en bewustwording plastic te scheiden groeien. Wil het
college hier goed over nadenken?
GroenLinks is voor gescheiden inzamelen en kan zich vinden in het plan. De termijnen zijn
aanvaardbaar, zeker als een tweede container gratis mogelijk is. Het zou goed zijn ook andere
kunststoffen in de plastic container te verzamelen, aangezien het onderscheid soms moeilijk te
maken is. Een handpers om petflessen te reduceren komt van pas. Ook zou de gemeente
compostbakken tegen gereduceerd tarief aan kunnen bieden. Er mist een inzamelpunt voor
gebruikt frituurvet, waar bedrijven voor willen betalen om er biodiesel van te maken. Denkt
de gemeente ook aan de huidige inzameling van batterijen en mobiele telefoons door scholen
en verenigingen? Dit zou goedkoper kunnen zijn dan een duur inzamelplein.
BGE ziet het als inzameling onder dwang. De winst zit in het minder vaak ophalen. De
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speciale containers hebben een hoge aanschafwaarde. Nascheiding werkt goed en heeft geen
controleurs nodig. Dat bespaart. Bij volle containers zullen mensen afval in de container voor
plastic dumpen. Dit is moeilijk te controleren.
ChristenUnie besprak het thuis. Het grote gezin heeft waarschijnlijk vier containers nodig en
is niet enthousiast. Vrienden in Duitsland hebben zes bakken in de schuur. Het schoonmaken
en scheiden van afval is een vervelende klus. ChristenUnie is in beginsel voor bronscheiding
en heeft schoorvoetend een lichte voorkeur voor de gekozen richting. De wijkkeuze van de
twee pilots is te eenzijdig. Het buitengebied ontbreekt. Daar is wel vaak plek voor een
composthoop, maar toch had het een gemengder en beter beeld opgeleverd. Het is goed naar
een zorgvuldige invulling te streven, maar welk scenario heeft het college nu voor ogen?
Vrolijk Emmen wil weten hoe ouderen en mensen die slecht ter been zijn afval weg moeten
brengen wanneer er geen milieustraat in de buurt is. De lagere tarieven zullen waarschijnlijk
teniet gedaan worden door het stijgende aantal vervoersbewegingen. Jammer genoeg is er
geen pilot in de dorpen gedaan, waar andere condities gelden. Hoe zit het met flats? Zijn de
containers van gerecycled plastic? Vrolijk Emmen pleit ervoor ook producenten aan te
pakken.
Wethouder Wilms wil naar een flexibel en toekomstbestendig systeem. Drankkartons en
metaal kunnen makkelijk in de container voor plastic, mocht dat apart ingezameld gaan
worden. Het gaat om het onderscheid droog en nat, zodat de kwaliteit van de grondstoffen
goed blijft. De staatssecretaris verhoogde de norm naar 65% scheiding. Dit is gehaald in de
pilot. Het draagt bij aan een beter milieu, een circulaire economie en lagere kosten voor de
inwoners. Er komen ook acties in sorteerstraten om meer te scheiden. Hoe sneller de
invoering van het nieuwe systeem, des te eerder treden de besparingen op. De voordelen zijn
opgenomen in de meerjarenbegroting. Lokaal maatwerk is een belangrijk uitgangspunt.
Minisorteerstaten faciliteren ook bronscheiding. De benadering is persoonlijk en klantgericht
met de inzet van afvalcoaches. Ook gaat de gemeente een afvalapp ontwikkelen, zodat er
meer communicatiemiddelen zijn voor vragen en informatie. Het is zaak goed te reageren en
acteren op de kritische geluiden. Het klopt dat een overstap van een werkend systeem naar
een ander systeem altijd als lastig kan worden ervaren. Het college neemt in de opdracht aan
AREA duidelijke eisen op wat betreft communicatie en begeleiding. De wethouder vindt het
ook jammer dat geen buitengebied bij de pilots is betrokken en stelt voor bij de stedelijke
uitrol direct ook een proefgebied in het buitengebied aan te wijzen om het systeem daar te
testen en mensen te laten wennen. Mensen nabij een minisorteerstaat kunnen ervoor kiezen
geen container voor plastic te nemen, maar het in te brengen. In de pilot is dit ook gebeurd en
mensen zijn daar vrij in. Er is bewust gekozen voor de driewekelijkse frequentie. De stap naar
tweewekelijks groen en vierwekelijks grijs afhalen is een te grote, maar zou bij toekomstige
doorontwikkeling best een optie kunnen zijn. BGE vreest dat groen over de schutting
gedumpt zal worden, zodat de gemeente het wel ophaalt. Dit is niet de bedoeling. Wethouder
Wilms beaamt dat dit niet de bedoeling is. Het is zaak beter voor te lichten over de twintig
bladinzamelpunten en deze wellicht uit te breiden. Hardenberg en Meppel zamelen al
vierwekelijks grijs in. Zwolle doet aan omgekeerd inzamelen: het ophalen van grondstoffen
en het zelf wegbrengen van restafval. Een extra ronde kost ongeveer 20.000 euro. De
besparing ten opzichte van de huidige situatie wat betreft afhalen is ongeveer 360.000 euro.
Wakker Emmen merkt op dat de Haagse norm niet verplicht is. Volgens Attero kan
nascheiding hogere kostenbesparingen opleveren. Apart ophalen, afvalcoaches en extra
containers zijn dan niet nodig. De reactie op een motie hierover verschaft geen duidelijk
antwoord op de vraag wat nascheiding financieel kan betekenen. Wethouder Wilms
antwoordt dat met nascheiding het doel van bewustwording niet gehaald wordt. Het college
gaat voor een persoonlijke en klantgerichte benadering, maar mensen moeten er inderdaad
ook iets voor doen om afval te scheiden. Het college wil meer oud papier separaat inzamelen
en onderzoekt de mogelijkheden. Bij een pilot in Rietlanden is veel meer opgehaald, ook in de
minisorteerstraat. De opbrengsten komen ten goede van de wijk, inzamelaars krijgen
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revenuen. Wakker Emmen vindt dat positief, maar er zijn meer verenigingen. Bij uitrol zul
je een selectie moeten maken of de opbrengsten moeten verdelen. Wethouder Wilms
vervolgt dat het college zal kijken of inleveren bij een andere gemeente mogelijk is aan de
randen.
Tweede termijn
PvdA is blij dat het college het met spoed aanpakt en inzet op zorgvuldigheid en begeleiding.
CDA wil weten of flexibiliteit zo ver strekt dat de ophaalfrequentie van de groene container
per wijk kan verschillen. Burgers weten vaak niet dat blad niet in de groene container moet.
Wordt het gescheiden inzamelen van verschillende glaskleuren opgeheven?
Wakker Emmen vraagt of de dubbelzinnige tips over stankoverlast bewust in de folder
staan. Locaties om het overschot aan groenafval in buitengebieden op te lossen klinken mooi,
maar de bladbakken zijn net wegbezuinigd. Wakker Emmen heeft het gevoel dat het doel
bewustwording op de eerste plek staat, in plaats van kosten en milieueffecten.
VVD verwacht dat lagere kosten voor de burger mee kunnen spelen en helpen bij de
bewustwording en meer scheiding. De belangrijkste uitdaging blijft om scheiding zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor de burger en zo te voorkomen dat alles in de grijze
container wordt gestopt.
D66 benadrukt de flexibele invulling en goede communicatie om nieuwe gewoontes aan te
leren. Het is belangrijk niet teveel voetafdrukken achter te laten op deze aarde.
LEF! is nog niet overtuigd. Wil het college kijken hoe vergelijkbare gemeenten de norm van
65% behaald hebben? Emmen hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden.
GroenLinks herhaalt het verzoek compostbakken tegen gereduceerde prijzen aan te bieden.
LEF! reageert dat een compostbak maar 30 euro kost. GroenLinks herhaalt verder het
pleidooi frituurvet in te zamelen en mogelijkheden te onderzoeken verenigingen te betrekken
bij inzameling van diverse afvalstoffen.
BGE wijst erop dat afspoelen van plastic slecht voor het milieu is. Wanneer de containers te
vol raken, zullen burgers afval niet zo strikt scheiden en is alsnog nascheiding nodig.
Vrolijk Emmen herhaalt de vragen over extra vervoersbewegingen, minder validen, flats en
het ontbreken van sorteerstraten in kleine dorpen.
Wethouder Wilms is inderdaad voor een zorgvuldige invoering met monitoring en eventuele
aanpassingen na een jaar. Verschillende ophaalfrequenties per wijk zijn niet praktisch. Wel is
een extra seizoensgebonden ronde voor groen een mogelijkheid. Het college denkt na over
oplossingen voor blad. Er zijn acties om te wijzen op glasscheiding. De wethouder weet niet
of gescheiden inzameling van diverse kleuren afgeschaft gaat worden. De tips tegen
stankoverlast zijn handreikingen en vooral bedoeld als tijdelijke oplossingen bij extreem
warm weer. Afvalcoaches kunnen individuele adviezen geven. In de pilot blijkt dat te werken.
Inzamelen van frituurvet in minisorteerstraten kan een optie zijn. Veel mensen hebben
compostbakken, dat is een simpele oplossing. Afspoelen is inderdaad slecht voor het milieu
en wordt afgeraden. Nederland scheidt afval het schoonst, ook hier is bewustwording nodig.
Minisorteerstraten zullen inderdaad niet in ieder dorp aanwezig kunnen zijn. Ouderen
produceren over het algemeen minder afval. Bij hoogbouw wordt nu niet gescheiden
ingezameld. Het college wil dat ruimhartiger faciliteren, onder meer met minisorteerstraten.
Het systeem gaat uit van vrijwilligheid en enthousiasme door mensen positief te begeleiden.
Uit de pilot blijkt dit tot intensievere afvalscheiding te leiden. Dit sluit handhaving overigens
niet uit. Vrolijk Emmen reageert dat ouderen misschien minder afval produceren, maar het
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nog wel kwijt moeten. En hoe zit het met extra vervoersbewegingen van burgers naar
minisorteerstraten, die soms in een ander dorp of aan de andere kant van een lint gesitueerd
zijn? Wethouder Wilms antwoordt dat bronscheiding thuis begint met drie soorten
containers. De minisorteerstraat is een andere mogelijkheid en biedt uitkomst als meer
capaciteit nodig is. Het is aan mensen zelf of ze containers of minisorteerstraten gebruiken.
9.
Vaststellen verslag vergadering
9A.
Vaststellen notulen vergadering commissie Samenleving van 15 oktober 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
10.
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
Wethouder Jumelet brengt twee bijeenkomsten in herinnering over de decentralisaties. Die
van 20 november richtte zich op jeugdzorg en die van 28 november op De Toegang. Er zijn
goede stappen gedemonstreerd om invulling te geven aan wijk- en dorpsgericht werken en het
inzetten van burgerkracht. Het college besluit op korte termijn over het 3D beleidskader en de
kaders van de stelselwijziging jeugdzorg.
Wethouder Jumelet meldt dat Emmen tijdens het VNG-congres tot de 99,4% van de
gemeenten behoorde die een resolutie ondersteunde op te roepen met het kabinet in gesprek te
gaan over een nieuw pakket aan voorwaarden wat betreft decentralisatie van persoonlijke
verzorging. Gemeenten moeten namelijk wel in staat gesteld worden om taken over te nemen
met bezuinigingen en innovatie.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
Geen agenderingen.
12.
Overige ingekomen stukken
Niet van toepassing.
13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 21.20 uur.
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