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(namens 28 buitensportverenigingen), de heer Hornis (op
persoonlijke titel)

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Huttinga opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
Wethouder Bos meldt dat de eerste week sinds de decentralisaties goed is verlopen. Het
Zorgloket was open tijdens de Kerstvakantie en op 2 januari en er zijn veel vragen gesteld
over WMO en Jeugdhulp. Vragen over Jeugdhulp gaan steeds meer richting het CJG, waar
zes gebiedsteams zijn ingericht en een team voor het voortgezet onderwijs. Deloitte deed op
20 december 2014 een stresstest voor jeugdhulp. Er waren geen extra maatregelen nodig om
te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip zouden vallen, de aanbevelingen worden
opgevolgd en het college krijgt nog het definitieve rapport. PGB-houders van de voormalige
AWBZ en de jeugdhulp zijn per brief over voortzetting geïnformeerd, ook voor houders
waarvoor Emmen de centrumgemeente is. Jeugdzorg-PGB's die voor 1 april 2015 af zouden
lopen zijn automatisch met drie maanden verlengd. Het CJG startte herindicatiegesprekken.
Er is een contract gesloten met Zorgbelang Drenthe om de ombudsmanfunctie voor de drie
decentralisaties in te vullen. De eerste week van februari wordt de telefoonlijn operationeel.
Het fysieke loket gaat in april of mei open. De wethouder stelt voor de ingekomen stukken
over de WMO toe te lichten tijdens een informatieavond.
Het college voerde een aantal gesprekken om de crisisopvang van GGZ in Emmen te
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behouden, maar het bestuur bleef bij zijn standpunt. De verhuizing naar Assen is in december
probleemloos verlopen. Het college blijft eventuele consequenties van de verhuizing en de
mogelijke extra druk door de meer ambulante werkwijze monitoren.
3.
Presentatie
3A.
De Kunstbeweging
Wethouder Bos licht toe dat de Kunstbeweging na het faillissement van CQ in de zomer van
2014 subsidie kreeg om de activiteiten voor jongeren en amateurkunst voort te zetten. In
september is subsidie tot en met december verstrekt, op 14 december besloot het college ook
de subsidie van januari tot en met augustus 2015 te verstrekken. De stichting vindt goed haar
weg en legt verbindingen door aan te sluiten bij netwerkstructuren en contacten te leggen met
scholen en instellingen.
Mevrouw Marwitz houdt een presentatie over de Kunstbeweging met audiovisuele
ondersteuning. De tekst wordt via de griffie verspreid.
VVD informeert in hoeverre de Kunstbeweging al samenwerkt. Mevrouw Marwitz is
blijvend op zoek naar samenwerkingen en doet dat al met scholen, vele instellingen, de
bibliotheek en het conservatorium in Zwolle.
D66 is benieuwd in welke mate amateurkunst is verankerd. Mevrouw Marwitz antwoordt dat
2,4 fte zich richt op onderwijs en 1,4 op amateurkunst. De zeventig scholen worden actief
benaderd, terwijl amateurkunst al bestaat. De cultuurkoppelaar promoot activiteiten, kijkt
waar verbindingen mogelijk zijn en wordt door veel partijen benaderd. Haar rol is misschien
weinig zichtbaar, maar zij heeft met vrijwel elke activiteit in de gemeente te maken.
4.
Spreekrecht
4A.
Onderhoud kleedaccommodaties buitensportverenigingen
De heer Van Hees (namens 28 buitensportverenigingen) ontving op 19 december 2014 een
brief van de afdeling Sport dat per 1 januari 2015 het onderhoud van kleedaccommodaties
voor rekening van clubs komt. Het begrotingsvoorstel spreekt over het overdragen van
kleedaccommodaties, dit is verwarrend. De clubs verzoeken de raad deze maatregel terug te
draaien. De termijn van twaalf dagen tot ingang van de maatregel is volstrekt onredelijk en
clubs hebben hier geen rekening mee kunnen houden. Op geen enkele manier heeft de
gemeente met clubs gecommuniceerd over deze maatregel, ondanks de verschillende
overlegsessies tussen voetbalverenigingen en de afdeling Sport. Dit is onfatsoenlijk. Is het
überhaupt mogelijk onderhoudskosten zonder overleg of afspraken bij de gebruiker neer te
leggen? De maatregel gaat makkelijk voorbij aan de maatschappelijke functie van sportclubs.
De clubs verzoeken de maatregel terug te draaien en willen graag in goed en gezamenlijk
overleg tot een voor alle partijen passende oplossing komen.
D66 vraagt of het krantenartikel van gisteren enigszins geruststellend was. De heer Van Hees
richt het verzoek aan de raad om het besluit te heroverwegen en terug te draaien.
LEF! informeert of de clubs tijdens de overlegsessies geïnformeerd hebben naar
bezuinigingen. Zijn er reacties van de politiek geweest tussen de begrotingsraad en de huidige
media-aandacht? De heer Van Hees antwoordt dat de maatregel als een totale verrassing is
gekomen. Tijdens de overlegsessies is benoemd welke veldhuren niet verhoogd werden. De
clubs hadden verwacht dat over eventuele bezuinigingen vooraf overlegd of gecommuniceerd
zou worden. Er is geen enkel contact geweest met politieke partijen over deze aanstaande
maatregel, na de publiciteit wel.
CDA vraagt of het proces of de inhoud tot irritatie leidt. De heer Van Hees vindt dat je zo
niet met elkaar omgaat. De clubs zagen de maatregel totaal niet aankomen, maar ze heeft wel
gevolgen voor de begrotingen.
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Wakker Emmen vindt het goed dat verenigingen samen optrekken. Zijn zij bereid
gezamenlijk te komen tot een andere invulling van de taakstelling van 80.000 euro? De heer
Van Hees herhaalt dat de clubs verzoeken het besluit terug te draaien om in gezamenlijk
overleg een fatsoenlijk besluit te nemen, waarbij op zijn minst alle partijen gehoord worden.
Clubs lopen niet weg voor hun verantwoordelijkheden.
VVD vraagt hoe het begrotingsjaar loopt. De heer Van Hees antwoordt dat het boekjaar loopt
van augustus tot en met juli. Wanneer er nu onkosten ontstaan, dan zijn die voor de clubs en
moeten zij direct anticiperen binnen de lopende begrotingen. VVD voelt zich aangesproken
als raadslid en citeert pagina 53-54 van de algemene beschouwingen. Wethouder Arends geeft
aan dat de gemeente de accommodaties over zal dragen. Achterstallig onderhoud zal per
geval verschillen en de aanpak is aan de verenigingen. Het zou de wethouder bekend zijn dat
verenigingen hier ideeën over hebben. VVD concludeert dat de indruk wordt gewekt dat de
wethouder wel met clubs erover gesproken zou hebben, terwijl dat niet zo blijkt te zijn. De
heer Van Hees filosofeerde in juni en juli tijdens de sessies met de afdeling Sport over de
toekomst en andere gemeenten. Er is nooit over overdracht van gebouwen of onderhoud
gesproken. Op dit moment is alleen overdracht van onderhoud aan de orde, overdracht van
eigendom komt wellicht later. De irritatie komt vooral voort uit de volkomen verrassing.
VVD overweegt een motie vreemd aan de orde van de dag. Wellicht wil de wethouder
reageren en inzicht geven op de onderhoudstoestand. Hoe kan dit onderwerp geagendeerd
worden? De voorzitter wijst op de verschillende instrumenten waar raadsleden over
beschikken, maar zal het bespreken in het presidium. In de rondvraag kan de wethouder
bevraagd worden.
PvdA is benieuwd hoe de inspreker aankijkt tegen het calamiteitenfonds. Zou dat kunnen
helpen bij deze problematiek? De heer Van Hees kan hierover niet namens alle verenigingen
spreken en heeft het nog niet besproken. De verenigingen houden het bij hun huidige verzoek.
4B.
Parkeerplaatsen Westerstraat/Marktplein
De heer Boonstra (exploitant De Bik Bar) vernam op 5 januari 2015 per brief dat vlakbij
zijn snackbar twintig parkeerplaatsen in een parkachtig geheel gerealiseerd worden. Dit
zonder overleg met omwonenden of ondernemers in de klankbordgroep. Bezoekers zouden
gefaciliteerd moeten worden bovengronds te parkeren in het centrum, maar er zijn al
honderden bovengrondse parkeerplaatsen. Ook dichtbij het gemeentehuis zijn tweehonderd
plaatsen. Bezoekers halen van de bushalte kan beter op het busstation. De Bik Bar is al 80 jaar
een begrip in Emmen en na acht maanden overleg nam de heer Boonstra het over in 2013
voor 25 jaar. Deze parkeerplaatsen vormen een obstakel en veranderen het hele ontwerp en de
looproutes, wat niet alleen slecht is voor De Bik Bar, maar ook voor de Noorder- en
Hoofdstraat. De heer Boonstra is trots op Emmen en alle ontwikkelingen, maar begrijpt dit
besluit en de mededeling per brief geheel niet.
CDA vraagt of het bij de brief blijft of dat overleg nog mogelijk is. De heer Boonstra
antwoordt dat morgen een inloopmiddag is waar de wethouder van 16.00-17.00 uur uitleg zal
geven. Afgelopen zomer is er niet over dit plan gesproken op een bijeenkomst in het
bruggebouw. CDA komt hier in de rondvraag op terug.
4C.
Stapeling kortingen
De heer Hornis (op persoonlijke titel) vraagt zich af of het goedkomt voor de groep boven
de 110% van de bijstandsnorm nu de WTCG-uitkering wegvalt. Daar komt bij de verhoging
van 50% van de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning en de extra eigen bijdrage
voor de was- en strijkvoorziening. Bij de wasvoorziening is het onduidelijk dat het om
handwas gaat. Het is nog de vraag of deze eigen bijdrage juridisch wel haalbaar is. Mensen
uit deze groep zullen ook tot de minima gaan behoren en aanspraak doen op financiële
ondersteuning. Komen er nog meer eigen bijdrages met bijbehorende bureaucratie? Een
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tweede stapeling betreft de maandelijkse termijnen voor herinrichtingskosten na verhuizing
(90 euro) en de boete van de ziektekostenverzekering (50 euro), opgeteld 140 euro. Het
maximum mag maar 10% van de uitkering bedragen, dus 105 euro. De termijn voor
herinrichtingskosten moet derhalve 55 euro worden of lager als het om nettobedragen gaat.
Overheden denken teveel primair en te weinig secundair in de kubus van Heymans. Hierdoor
is het beleid verbrokkeld en te weinig samenhangend.
CDA vraagt of de inspreker weet hoe de gemeente de kortingen invult. De heer Boonstra
heeft begrepen dat tot 110% van de bijstandsnorm gerepareerd wordt. Hij heeft signalen uit de
samenleving over de stapelingen willen bundelen.
5.
Rondvraag
VVD leest dat het project Veldkamp financieel niet uit zou kunnen. Hoe staat het met de
voorwaarde van de 110.000 euro subsidie om leerlingen uit de bouwsector te betrekken? Is de
financiële bijdrage alleen toegezegd of al overgemaakt? Als de bouw niet doorgaat, krijgt de
gemeente het dan terug? Wethouder Otter beaamt dat 110.000 euro is toegezegd, maar weet
niet zeker of het al is overgemaakt. De gemeente zal de subsidie terugvorderen als de bouw
niet doorgaat. Wethouder Otter zal de precieze status navragen bij de ontwikkelaar en houdt
de raad op de hoogte.
VVD herhaalt dat wethouder Arends tijdens de algemene beschouwingen opmerkte dat
sportverenigingen wel ideeën hadden over onderhoud en daarmee de indruk wekte dat overleg
had plaatsgevonden. Kan de wethouder een overzicht van achterstallig onderhoud en het
proces verstrekken? Heeft de gemeente niet een onderhoudsplicht voor de verhuurde
accommodaties? Bij wie ligt de bal wanneer sportverenigingen weigeren accommodaties in
een bepaalde staat over te nemen? De vrees van de VVD dat deze maatregel meer zou kunnen
kosten dan opleveren dreigt uit te komen. Wethouder Arends verwijst naar zijn antwoord op
de VVD tijdens de algemene beschouwingen (p53) dat overleg in gang gezet zal worden
zodra de raad beslist, wat op 6 november gebeurde. Emmen heeft nooit gereserveerd voor
onderhoud. De staat van onderhoud verschilt per accommodatie. Het verhaal tijdens de
algemene beschouwingen was helder en sober. Alleen DOP stemde tegen de begroting. Er
zijn geen tegenvoorstellen op dit punt gekomen. Het college voert het besluit uit tot de raad
anders beslist. De wethouder heeft geen last van slappe knieën onder druk van sportclubs.
VVD herhaalt dat de wethouder op p54 de indruk gaf overlegd te hebben door te weten dat
sportverenigingen ideeën over onderhoud hadden. Wethouder Arends vindt dat een onjuiste
conclusie. De wethouder weet dat veel verenigingen creatief omgaan met het plegen van
onderhoud, zoals ze al bij kantines en andere eigendommen doen. Op pagina 54 gaf de
wethouder aan dat er nog geen overleg was geweest. VVD merkt op dat het een grote stap is
tegen de begroting als geheel te stemmen. Bijna de voltallige oppositie stemde wel tegen het
amendement. De VVD krijgt graag inzage in de onderhoudsstaat van de accommodaties. Het
is redelijk schandalig tijdens een boekjaar te bezuinigen. De VVD komt met een motie om het
besluit in elk geval een halfjaar uit te stellen. Wethouder Arends zal navragen of een
overzicht van de onderhoudssituaties te leveren is.
Seniorenbelang Noord herinnert eraan dat Megahome medio 2013 op de rand van een
faillissement stond. Rabobank en de gemeente gingen uit van een kavelveiling. Wat is de
stand van zaken? Wordt onder een nieuwe beheermaatschappij gewerkt? Hoe betrouwbaar is
het nog voor de gemeente? Worden dure bouwkavelprijzen kunstmatig in stand gehouden? Is
er al een verlaging van bouwkavels toegepast en zijn rijkssubsidies voor jonge starters aan te
vragen? Wethouder Otter antwoordt dat de gemeente binnenkort contact heeft met de
Rabobank. De gemeente heeft een contract, maar de kavels zijn van Megahome en de
gemeente gaat er niet over. De gemeente bezint zich op hoe verder.
Wakker Emmen wijst erop dat wethouder Wilms terug zou komen op de afslag EmmenNoord als er nieuwe ontwikkelingen waren. Dat is het geval, want de gedeputeerde is van
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plan om op 1 februari al een besluit te nemen. Waarom informeert het college de raad niet?
Wethouder Bos antwoordt namens wethouder Wilms. De raad van Borger-Odoorn heeft
besloten gedeputeerde Brinks te vragen de raad te verzoeken een formeel standpunt in te
nemen. De provincie zal ook de gemeente Emmen verzoeken met een formeel standpunt te
komen. Begin februari volgt een informatiebijeenkomst en daarna standpuntbepaling.
Wakker Emmen zal vier vragen schriftelijk stellen.
Wakker Emmen vindt de communicatie van 19 december over de overdracht van onderhoud
van kleedaccommodaties per 2015 gebrekkig. Clubs hebben onvoldoende voorbereidingstijd.
Hoe kijkt het college aan tegen het wegwerken van achterstallig onderhoud voor de
overdracht van het eigendom, zodat alle verenigingen dezelfde uitgangspositie hebben? Hoe
gaat het college om met boekwaardes en kapitaallasten bij overdracht in eigendom? Is de
wethouder bereid met een andere bezuiniging te komen wanneer er teveel weerstand is en
clubs alternatieven aandragen? Zo ontstaat meer draagvlak. Wethouder Arends verwijst naar
de handelingen van de raadsvergadering, waar ook de boekwaarde uitgebreid aan de orde is
geweest. Wegwerken van achterstallig onderhoud is niet aan de orde. De gemeente moet
bovenop de 50 miljoen euro aanvullend 10 miljoen euro bezuinigen. Taken van het Rijk
komen naar de gemeente met een korting van 25 miljoen euro. De raad zou niet bij elke
tegenslag bezuinigingen moeten willen schrappen, omdat het precedenten schept. De
wethouder zou niet weten hoe 80.000 euro te bezuinigen zonder accommodaties te sluiten of
tarieven te verhogen en hoort graag van de raad hoe. Tot die tijd voert hij het besluit uit.
Verenigingen krijgen accommodaties om niet overgedragen, wat eenmalige kosten voor de
gemeente betekent. De onderhoudssituaties verschillen. De gemeente begroot niet structureel
voor onderhoud, maar lost calamiteiten op en achterstallig onderhoud via de
investeringsbegroting. Er is geen meerjarenprogramma. De wethouder nodigt Wakker Emmen
uit met een voorstel te komen hoe het wegwerken van achterstallig onderhoud te bekostigen.
De bezuiniging is gekozen om alle accommodaties open te houden en vraagt ook iets van
sportverenigingen. Dat is verdedigbaar. De wethouder roept de raad op de rug recht te
houden. Wakker Emmen is niet voor het terugdraaien van de taakstelling. Is het een
mogelijkheid het wegwerken van achterstallig onderhoud te bekostigen uit het ingestelde
fonds? Wethouder Arends antwoordt dat de raad per amendement het fonds instelde juist om
eventuele nood te ledigen door tegen lage rente te lenen aan clubs, die goed in staat zijn
werkzaamheden uit te voeren. Hij gaat graag met clubs in gesprek over de invulling.
Wakker Emmen kaartte op 6 oktober 2014 de gevoelens van onveiligheid aan bij de ovonde
op de rondweg. De wethouder riep op af te wachten tot alles af was en zou monitoren. Na de
opening op 7 november zijn de eerste scherven van bumpers en koplampen al aangetroffen.
Fietsers vanuit een bepaalde richting moeten op zij en achterom kijken voordat ze over
kunnen steken. Hoe staat het met de monitoring? Het werk is nog niet afgemaakt, er zijn nog
een keet, diverse bouwmaterialen en veel zand. Officiële bewegwijzering ontbreekt. Wanneer
komt het af? Dit is belangrijk voor eventuele kopers op deze zichtlocatie. Is er wel een
vergunning voor langdurige grondopslag? Wethouder Bos antwoordt dat wethouder Wilms
hier schriftelijk op terug zal komen. Wakker Emmen zal hem de vragen toesturen.
Wakker Emmen wil weten waarom er geen duidelijkheid is over de eigen bijdragen van het
CAK en van de was- en strijkvoorziening. Wethouder Bos heeft een brief verstuurd over de
aanpak van de was- en strijkvoorziening op hoofdlijnen aan (potentiële) cliënten. De feitelijke
invulling is aan de aanbieder en het college houdt in de gaten dat deze op korte termijn
brieven verstuurd. Wakker Emmen vraagt wanneer, cliënten zijn ongerust. Wethouder Bos
neemt contact op met de aanbieder. Het mag niet te lang duren, want de bedoeling is dat het
per 1 april ingaat.
PvdA verbaast zich erover dat het startdocument MER nog spreekt over kansrijke en
reservegebieden, terwijl alle locaties voor windenergie gelijk behandeld zouden worden.
Betreft het een omissie of wordt toch onderscheid gemaakt? Wethouder Van der Weide
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beaamt dat het een omissie betreft en zal het aanpassen in de legenda en op pagina 8. De
tijdsdruk is de oorzaak.
PvdA wijst op de onduidelijkheid van parkeervakken in Klazienaveen. Gaat de gemeente iets
veranderen of handhaven, opdat niet meer gevaarlijk op het fietspad geparkeerd wordt?
Wethouder Van der Weide beaamt dat de indruk zou kunnen ontstaan dat bij de Bruna
parkeervakken zijn. Alleen de politie kan handhaven, omdat er geen betaald parkeren is. De
wethouder neemt dit punt mee in het overleg met de handelsvereniging en de EOP om samen
tot een gedragen oplossing te komen en informeert de raad hierover.
CDA herinnert dat behandeling van de parkeernotitie is uitgesteld wegens onvoldoende
overleg. Met wie zijn inmiddels gesprekken gevoerd en wanneer komt de parkeernotitie op de
agenda? Haalt het college de taakstelling? Wethouder Van der Weide nodigt op zeer korte
termijn belanghebbenden als de Koepel, Vlinderstart, het Hondsrug College en het Hampshire
Hotel uit voor twee bijeenkomsten. De taakstelling hangt ook af van het besluit door de raad,
vermoedelijk in maart. Uitstel leidt er wel toe dat maatregelen in januari en februari niet van
kracht zijn. Dit leidt tot een lagere taakstelling of aanvullende maatregelen. CDA wijst erop
dat de nieuwe regels in mei in zouden gaan. Tempo en goed overleg zijn raadzaam.
CDA constateert dat toch sprake is geweest van gratis parkeren in december, terwijl een
voorstel daartoe het niet haalde bij de begrotingsbehandeling. Liggen hier een besluit en een
dekking aan ten grondslag? Komt er een begrotingswijziging? Wethouder Van der Weide
stelt voor beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD hierover af te wachten.
CDA verzoekt de wethouder te reageren op de frustraties van de exploitant van De Bik Bar.
Wethouder Otter verbaast zich enigszins over de reactie. Het is niet zo dat De Bik Bar
nagenoeg onbereikbaar wordt, de parkeerplaatsen bevinden zich alleen pal aan de westzijde
en dus de achterkant van de snackbar. Hij nodigt de heer Boonstra graag uit morgenmiddag
om 15.30 uur al te komen om een en ander door te spreken. Hem is eerder aangegeven dat er
meer parkeerplaatsen zouden komen. Eerder werd het college verketterd dat klanten ver
moesten lopen naar winkels. Een positieve reactie was eerder te verwachten geweest.
CDA wil weten wanneer het afgetreden bestuur van het DJP komt met een volledige
financiële verantwoording. Wethouder Van der Weide zit er bovenop om te zorgen dat de
verantwoording in januari binnenkomt, in elk geval over 2013.
CDA vraagt hoe naar cliënten gecommuniceerd is over de verdeling van WTCG-middelen.
Middels een brief van gemeente of CAK? Wethouder Bos zag een concept-brief van de
gemeente hierover voorbij komen. Deze moet op korte termijn verstuurd worden. CDA vraagt
of de brief algemeen of persoonlijk is. Wethouder Bos vraagt dit na.
LEF! wijst erop dat de bezuiniging op onderhoud van kleedaccommodaties op zich niet het
probleem is, maar wel de communicatie en de termijn. Clubs willen meedenken. Vindt de
wethouder een brief vlak voor de Kerst een goede start? De fractie voelt voor een
amendement om de clubs, de afdeling Sport en de wethouder tijd te geven goed af te
stemmen. Wethouder Arends stelt dat hij achteraf bezien eerder de brief had moeten sturen.
Het college was van plan de overdracht van onderhoud gelijktijdig met informatie over het
fonds mee te delen aan de clubs. De uitwerking van het fonds leverde meer onduidelijkheden
op dan voorzien. De brief had rond 15 of 20 november al verstuurd moeten worden, maar
kwam er pas 19 december. De wethouder had als insteek juist over de precieze invulling in
gesprek te gaan met de clubs, maar die zeiden de bijeenkomst af en wilden eerst met de raad
in conclaaf. De bezuiniging moet niet per 1 januari, maar per 31 december gerealiseerd zijn.
Dit geeft gemeente en clubs ruimte voor implementatie. De gemeente wil clubs echt niet het
vel over de oren halen. Als gisteren een ketel kapot was gegaan, had de gemeente hier niet tot
de laatste snik over gestreden. Er is nu nog alle ruimte voor overleg. De wethouder acht het

6

mogelijk de bezuiniging dit jaar in te vullen. Clubs kunnen voor hun nieuwe boekjaar hierop
anticiperen. Geen fractie heeft tijdens de begrotingsbehandeling een amendement ingediend
tegen deze maatregel, ook de VVD niet. Consistent bestuur betekent het vasthouden aan
besluiten.
D66 sluit aan bij vragen over sportverenigingen, de afslag Emmen-Noord en de
parkeernotitie. De fractie gaat in overleg met de VVD over een motie de bezuiniging
eventueel terug te brengen van 80.000 naar 40.000 euro. De informatiebijeenkomst over de
afslag kan het best voor de commissievergadering van februari plaatsvinden. Bewoners zijn
ook belanghebbenden bij de parkeernotitie. Wanneer is het besluit genomen om nog twintig
parkeerplaatsen te realiseren bij de Westerstraat? Wethouder Otter reageert dat dit al in het
bestuursakkoord stond en dus in de zomer al bekend was.
Schorsing van tien minuten.
6.
Bespreken C-stukken
Niet van toepassing.
7.
Bespreken B-stukken
7A.
Vaststellen grondexploitatie project Europan
Wakker Emmen is tevreden met de uitvoering van het project en de sociale woningbouw. Er
is nog geen anderhalve parkeerplaats per woning (35 plaatsen voor 24 woningen), terwijl
elders normen van 1,8 tot 2,0 gehanteerd worden. Wil de wethouder overwegen het
binnenterrein aan te wenden voor extra parkeerplaatsen?
CDA begrijpt niet waarom Wakker Emmen afbreuk wil doen aan dit prijswinnende plan.
Wakker Emmen beoogt geen afbreuk te doen aan de architectuur, dit gaat om de inpassing
in de omgeving. Het verzoek is te kijken naar de parkeernorm. Ziet de wethouder ook een
mogelijk probleem met parkerend winkelpersoneel op de gratis parkeerplaatsen? Eventueel
aanbestedingsvoordeel tot 10.000 euro wordt aangewend voor het binnenterrein. Is daar nu
geen rekening mee gehouden? Wat gebeurt er als het voordeel hoger of lager uitvalt?
PvdA is blij met de betrokkenheid van de eerste bewoners bij de inrichting. De samenhang
met het aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid is positief. Te denken valt
nog aan energieneutraal bouwen. Waarom is het aantal socialehuurwoningen teruggebracht
van 27 naar 24? Wat is de beoogde doelgroep?
GroenLinks is erg positief met deze boost voor jonge architecten in Emmen en het betrekken
van eerste bewoners bij het creëren van hun leefgebied.
Wethouder Van der Weide is blij met de positieve woorden over deze uitstekende invulling
van de locatie. Voorwaarde van de prijsvraag was dat er een reële kans op uitvoering door
gemeente en Lefier bestond. De oplevering is waarschijnlijk begin 2016. De wethouder raadt
wijzigingen aan het binnenterrein af, dat juist onderdeel is van het ontwerp. Het plan gaat uit
van een parkeernorm van 1,8 conform de parkeernota voor dit type woningbouw. De
wethouder verwacht niet veel ontwijking van betaald parkeren. Waar problemen ontstaan, zal
hij met de buurt in gesprek gaan over eventuele maatregelen. De wethouder vermoedt dat de
inpasbaarheid en wet- en regelgeving leidden tot het terugbrengen van het aantal woningen,
maar zal dit nagaan. De doelgroep is de bovenkant van socialewoningbouw, waarschijnlijk
gezinnen. Het aanvalsplan gaat met name om het aan de slag helpen van jongeren. De
wethouder komt voor de raadsvergadering terug op de voorwaarden voor energielabels.
Wethouder Otter vult aan dat Lefier het binnenterrein aanlegt. De afspraak is dat de
gemeente maximaal 10.000 euro bijdraagt wanneer het aanbestedingsvoordeel dat toelaat.
De voorzitter concludeert dat het als A-stuk naar de raad kan.
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7B.
Besluit begrotingswijzigingen 2014-6
Seniorenbelang Noord vraagt waarom Gruunkampen II wordt afgesloten.
Wethouder Van der Weide verklaart dit uit het gebrek aan belangstelling.
De voorzitter concludeert dat vanuit deze commissie geen bezwaren zijn voor behandeling
als A-stuk in de raad.
7C.
Besluit begrotingswijzigingen 2015-1
De voorzitter concludeert dat vanuit deze commissie geen bezwaren zijn voor behandeling
als A-stuk in de raad.
8.
Bespreken A-stukken
8A.
Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Dordrecht, woning Herenstreek
CDA concludeert dat er gedetailleerde regelgeving is geproduceerd. De nagestreefde
vereenvoudiging komt matig van de grond. Het uitbouwen van een erker aan de voorkant
duurt een halfjaar en kost 3806,85 euro. Faciliteren van inwoners betekent soms hen niet in de
weg staan. Voor het Kerstreces zou de wethouder terugkomen op de vereenvoudiging.
Wanneer komt hij hierop terug? Verbeteringen zijn nog mogelijk. Dit geldt ook voor 8B.
Wethouder Van der Weide beaamt dat hij voor het Kerstreces zou kijken aan welke
knoppen de gemeente intern kon draaien voor deregulering. Het blijkt meer tijd te vergen. De
wethouder wil de commissie graag betrekken bij de resultaten. Dat kan middels het agenderen
van een brief of een C-discussie. Het is terecht dat het CDA hier aandacht voor vraagt.
De voorzitter concludeert dat het als A-stuk naar de raad kan.
8B.
Vaststelling bestemmingsplan Erica, extra woning Veenschapswijk 33
De voorzitter concludeert dat het als A-stuk naar de raad kan.
9.
Onderwerpen ter bespreking
Niet van toepassing.
10.
Vaststellen verslagen
10A. Vaststellen notulen vergadering commissie Wonen en Ruimte van 1 december 2014
CDA constateert dat CDA op pagina 3 een vraag stelt aan de heer Klaver over het toelichten
van knowhow. Dit moet zijn de heer Schomaker.
Het verslag wordt conform deze wijziging vastgesteld.
10B. Vaststellen notulen vergadering commissie Samenleving van 2 december 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
Wakker Emmen wil 11A agenderen voor de commissie van maart.
CDA vraagt of WMO-stukken alsnog geagendeerd kunnen worden, mocht de
informatiebijeenkomst daarover niet doorgaan. De voorzitter bevestigt dit.
12.
Overige ingekomen stukken
Niet van toepassing.
13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 21.55 uur.
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