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1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2.
Actuele mededelingen vanuit het college/presidium
Stand van zaken drie decentralisaties
Wethouder Bos: Voor de stimuleringsregeling voor sociaal-culturele activiteiten is een
webshop ingesteld. Participatie verloopt nu via de webshop, het aanbod wordt verder
uitgebreid. Waardebonnen voor bepaalde onderdelen (leermidddelen) kunnen er per vandaag
niet meer worden besteld. Hoewel het niet de bedoeling is dat een geheel budget in
waardebonnen wordt omgezet, zijn er na introductie van dat onderdeel in de webshop ruim
5.000 waardebonnen besteld. Sportverenigingen kunnen ook gebruik maken van de webshop
en andere suggesties zijn welkom.
Wethouder Bos stelt voor om na het zomerreces een discussie over de voortgang de
huishoudelijke hulp en alles waar daarmee te maken heeft, te houden. Cliënten zijn
geïnfomeerd over de verlaging van het budget. De regeling Huishoudelijke Hulptoelage heeft
de gemeente voor twee jaar gekregen. Effect op behoud werkgelegenheid is nog niet bekend.
De communicatie zal worden verbeterd, waaronder de gevolgen van het niet afnemen van
Wassen & Strijken.
Wethouder Wilms informeert de commissie in de volgende commissievergadering op 12 mei
over de jeugdhulp, monitoring, inkoop en transformatie, en de plaatsingsproblemen bij
zorgboerderijen. De plaatsingsproblemen worden gemonitord.
3
Presentaties
3A 2GetThere
Wethouder Arends leidt de presentatie van 2GetThere in, een project voor bestrijden van
jeugdwerkloosheid waarbij jongeren elkaar helpen. Projectleider N. Postumus en vijf coaches
van 2GetThere geven een presentatie. De presentatie omvat de start van het project, contacten
met en inzet op scholen, praktijkvoorbeelden en resultaten. 58 jongeren zijn aangemeld via de
website of via de jongerencoaches, waarvan 50% via scholen en 50% via jongeren/via-via. De
begeleiding is niet in tijd beperkt.

1

4
Spreekrecht
Mevrouw L. Folkers vertelt dat zij een PGB-budget voor haar dochter heeft ontvangen om
zorg in te kopen van ruim 20.000 euro, zij verwacht dat dit bedrag niet correct is. Zij is zelf
verantwoordelijk voor het terugbetalen van het teveel, terwijl de hoogte van waar zij recht op
heeft niet duidelijk is. Mevrouw Folkers wil duidelijkheid over de hoogte van budgetten opdat
pgb-ers niet teveel uitgeven. Wanneer teveel is uitgegeven is er sprake van fraude, het
terugvorderen van geld kan problemen opleveren. Wethouder Wilms zegt dat er gekeken zal
worden naar mevrouw Folkers haar problematiek en dat er ook in het algemeen naar zal
worden gekeken. Wethouders Wilms en Bos zullen hierin gezamenlijk optrekken.
5
Rondvraag
D66 vraagt of het college zich herkent in de opmerkingen van de Wmo-adviesraad ten
aanzien van privacygegevens. En wat gaat het college eraan doen? Wethouder Bos
antwoordt er naar te zullen kijken en komt er in de volgende commissievergadering op terug.
D66 vraagt wat het college gaat doen naar aanleiding van het onderzoek van VARA's
programma Kassa over de kwaliteit van de beantwoording van Wmo-vragen. 51% wordt niet
beantwoord. Wethouder Bos antwoordt dat het is uitgezocht; hij vermoedt dat de lage
beoordeling is te wijten aan het niet geven van standaardantwoorden, de gemeente kiest voor
maatwerk. De gemeente wil daar aan vasthouden, maar de beantwoording in de mailwisseling
kan minder summier.
GroenLinks verzoekt het college nogmaals te bekijken of behoud of een overgangsperiode
voor Blanco mogelijk is. Voor de voortgang is een cultuuromslag nodig. Wethouder v/d
Weide wil in gesprek met het bestuur van Blanco kijken naar alternatieven en neemt de
suggestie van GroenLinks daarin mee.
GroenLinks meldt dat de medewerkers van Emco nog geen nieuwe cao hebben. GroenLinks
maakt zich zorgen over de loonbevriezing en vraagt wat het standpunt van de gemeente is en
wat de gemeente kan betekenen voor de medewerkers van Emco. Wethouder Arends
antwoordt de cao-onderhandelingen tussen werkgever en werknemer niet te zullen
beinvloeden.
DOP vraagt de wethouder Sociale Zaken te kijken naar de proeven voor het sociaal
basisinkomen en vraagt of een discussie daarover of wellicht een pilotproject mogelijk is.
DOP vraagt wethouders Wilms en Bos op korte termijn een financieel besluit voor pgbhouders willen nemen. Wethouder Arends antwoordt dat het college binnenkort eerst zal
reageren op een voorstel van SOPE over een pilotproject met het sociaal basisinkomen. Dat
antwoord zal de commissieleden worden toegestuurd waarna bespreking in de
commissievergadering volgt. Wethouder Bos antwoordt in de vergadering op 12 mei terug te
komen op de situatie van de PGB-houders en daarbij wordt deze vraag meegenomen.
CDA meldt gevallen van mogelijke verdringing op de arbeidsmarkt door iemand die vanuit
de bijstand is bijgeschoold, diegene heeft nu een halfjaarcontract. Het CDA wil weten of dit
het gevolg is van het participatiebeleid en wat er aan gedaan wordt om dit te voorkomen.
Komen door de stevige opgave om dit jaar 250 personen extra uit de bijstand te laten
uitstromen de arbeidsplaatsen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in het gedrang?
Wethouder Arends vraagt CDA voor een antwoord hierop een afspraak te maken met hem
en/of een ambtenaar waarin de casus kan worden besproken.
Wakker Emmen vraagt welke mogelijkheden er zijn om de gedateerde sporthal De Klabbe te
renoveren zodat deze weer tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers en heeft het
college hiervoor middelen opgenomen in de kadernota 2016? Wat is de onderhoudsstatus van
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sporthal De Klabbe en welke investeringen zijn de komende vier jaar noodzakelijk
voortkomend uit de meerjarenonderhoudsplanning? Wethouder Arends antwoordt dat de
kadernota nog niet gereed is en nog niet is besproken in het college, het is onbekend of er iets
over in opgenomen staat. Het vraagstuk is langere tijd bekend en de gemeente is sinds 2013 in
gesprek met een van de gebruikers van de sporthal. Uitgangspunt is dat sporthallen bedoeld
zijn om gebruikt te worden door meerdere verenigingen in een dorp. Voor onderhoud is niet
gereserveerd, zo mogelijk in overleg met de sportclub moet worden gezocht naar middelen.
Dit vraagt van alle partijen de nodige inspanning.
Wakker Emmen vraagt naar de status die voortkomt uit de opname in de
meerjarenonderhoudsplanning. Wethouder Arends antwoordt dat op dit moment bekeken
wordt wat de noodzaak is en wat de mogelijkheden zijn om de accommodatie aan te merken
als renovatievoorziening. Er is niet gereserveerd voor een meerjarenonderhoudsplan.
Senioren Belang Noord vraagt of Wethouder Bos op de hoogte is van een verhuizing van
TSN Thuiszorg naar Zwolle en of nog iets aan de verhuizing te doen is. Wethouder Bos
antwoordt hier niet van te weten. Hij bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering van een
particulier bedrijf, maar als cliënten daar hinder van gaan ondervinden dan moet er worden
ingegrepen. Hij wil eerst aanzien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Pas wanneer het niet goed
gaat, dan wordt er ingegrepen.
Senioren Belang Noord vraagt of het organiseren van The Passion een mogelijkheid is en of
de gemeente daar zelf iets in kan betekenen. Wethouder v/d Weide antwoordt dat de
organisatie een subsidieverzoek mag indienen en dat dit dan zal worden beoordeeld. Lobbyen
moet je in stilte doen.
VVD meldt nog geen antwoord te hebben op de vraag over de mogelijke fusie tussen de
hogescholen Stenden en de NHL en vraagt wat de stand van zaken is omtrent de fusie tussen
Stenden en de hogeschool van Lingen. Wethouder Arends zegt dat schriftelijk antwoord
wellicht nog ten burele ligt. Wat de hogeschool Lingen betreft zou het gaan om een
samenwerking.
6

Bespreken C-stukken: n.v.t.

7
Bespreken B-stukken
7A
Begrotingswijzigingen 2015-4
Wakker Emmen merkt op dat toelichtingen in het vervolg uitgebreider mogen. Wethouder
v/d Weide antwoordt in de toekomst te zullen bekijken hoe dit uitgebreider te kunnen
weergeven.
8

Bespreken A-stukken: n.v.t.

9

Onderwerpen ter bespreking: n.v.t.

10
Vaststellen verslag vergadering:
10A Vaststellen notulen van de commissie Samenleving van 10 maart 2015
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van pg. 11, pnt. 9 Onderwerpen ter bespreking, ad. 5: Wethouder v/d Weide
meldt dat ook de jaarrekening 2014 van IntoYouth wordt meegenomen in het onderzoek.
11
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
D66 wil 11G; de brief over de motie combinatiefunctionarissen de volgende keer agenderen.
De voorzitter meldt dat het presidium vergadert op maandag 20 april. Een motivering
hiervoor moet dan ingediend zijn voor 12.00 uur.
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12

Overige ingekomen stukken: n.v.t.

13
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.
14
Lijst: ter kennisname en ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling
bij het college: n.v.t.
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