RIS.8395
Beknopt verslag/conclusies van de openbare vergadering van de commissie Samenleving
van de gemeenteraad Emmen op dinsdag 3 oktober 2017, aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Collegeleden:
Verslaglegging:
De commissieleden:

de heer H. Huttinga
mevrouw C.M. de Widt
de heer B. Arends (t/m 5), de heer J. Bos en de heer R.E. Kleine
mevrouw M.S.J. Stegink (Notuleerservice Mooi Werk)
de heer K.P. Eggen (D66), de heer T.H. Gerth (CDA), de heer
B. Hoeksema (Senioren Belang Noord), mevrouw T. HouwingHaisma (VVD), de heer L.H. Lambers (Wakker Emmen),
mevrouw D.S. Leal-Keen (Wakker Emmen), de heer H.
Leutscher (LEF!), mevrouw M.J. Meulenbelt-Schepers (PvdA),
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie), de heer P.M. Schrik
(Wakker Emmen), de heer R. Wanders (PvdA), mevrouw R. de
Weerd-van der Meij (DOP) en mevrouw B. van der Woude
(GroenLinks).

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
Voorzitter Huttinga deelt mee, dat het nog niet stormloopt voor de bijeenkomst over De
Toegang. Hij roept de raadsleden op, zich alsnog op te geven. Dat geldt ook voor de
bijeenkomst op 5 oktober over acquisitie.
3.

Presentatie: n.v.t.

4.

Spreekrecht: n.v.t.

5.
Rondvraag
VVD vraagt, hoe jeugd en ouders op de hoogte worden gebracht van de nieuwe website
www.spoedvoorjeugddrenthe.nl. Het is een mooi initiatief van de instellingen voor jeugdzorg.
Voor wie niet de weg weet in de jeugdzorg, zou er via scholen en sportverenigingen bekendheid
aan kunnen worden gegeven.
Wethouder Kleine antwoordt, dat ouders via hulpverleningsorganisaties en wijkteams op de
hoogte worden gebracht. Of dat helemaal dekkend is, wordt nog bekeken. De wethouder neemt
de suggestie van VVD mee.
PvdA vraagt waarom het schoolbestuur in Emmen niet, zoals veel andere schoolbesturen, het
salaris van leerkrachten in het primair onderwijs doorbetaalt op de stakingsdag van 5 oktober.
Het ministerie heeft laten weten de salarissen niet te korten op de lumpsum. Werknemers en
werkgevers staan in deze actie niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. PvdA doet een beroep
op het bestuur van het openbaar onderwijs om de salarissen wel door te betalen.
Wethouder Arends antwoordt, dat iemand die staakt, niet werkt en dus geen loon krijgt. Dat
staat los van de mening over de actie. De actie voor hoger loon en minder werkdruk is
gerechtvaardigd. Maar wie ergens voor strijdt, heeft er wat voor over. Voor vakbondsleden is er
een stakingskas. De actiebereidheid in Emmen blijkt bij twee scholen 0% en bij de rest van de
scholen 50 tot 100%. Voor wie geen vakbondslid is, stelt het schoolbestuur bussen beschikbaar.
Over de staking van een uur in juni heeft het bestuur niet moeilijk gedaan, maar als er in
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november meer stakingen komen, moet dan nog steeds salaris worden doorbetaald? Het niet
willen van doorbetalen van salaris staat los van de juistheid van de staking.
PvdA betreurt het besluit van het schoolbestuur en roept op om toch het salaris door te betalen.
Schoolbesturen hebben er ook belang bij en het bestuur in Emmen zou ook in de bus kunnen
stappen. Juist de werkgevers hebben opgeroepen om de salarissen door te betalen.
D66 is het volledig eens met PvdA. Het bestuur houdt dus salaris in, maar betaalt wel de bussen.
Wethouder Arends antwoordt dat deze constatering correct is.
6.

Bespreken C-stukken: n.v.t.

7.
7A

Bespreken B-stukken
Wijziging Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Emmen 2015 + bijlage
RIS.8348
Wethouder Bos licht toe, dat bij de berekening nu moet worden gewacht tot de indexcijfers in
februari/maart bekend worden. Dit voorstel betekent, dat door toepassing van een vast
percentage, aanvragen direct kunnen worden afgehandeld.
Eerste termijn
D66 is voor het voorstel. Ook de cliëntenraad is akkoord, al was dat al op 4 mei.
PvdA vindt het een goed voorstel, maar heeft twee vragen. Is het ook mogelijk om de toeslag
gewoon toe te kennen na drie jaar bijstand, in plaats van op aanvraag? In het voorstel wordt het
bedrag gekoppeld aan het bedrag van 1 januari volgens de Participatiewet, maar op 1 juli
verandert het bedrag ook. Kan de toeslag niet beter worden gekoppeld aan het geldende bedrag
volgens de Participatiewet?
Wakker Emmen ondersteunt het raadsvoorstel van harte. Men is voor het bespoedigen van de
afhandelingstermijn van de aanvraag.
Reactie eerste termijn
Wethouder Bos zal de mogelijkheid van standaard toekenning verkennen. Tevens bekijkt de
wethouder of koppeling aan het bedrag van 1 juli ook mogelijk is. Het doel is een eenvoudige
systematiek. Hij weet niet of er juridische bezwaren zijn.
PvdA is blij dat de wethouder beide punten wil bekijken.
Voorzitter Huttinga concludeert dat het stuk als A-stuk naar de raad kan, tenzij er niet op tijd
een brief van het college is over de gestelde vragen. Dan blijft het een B-stuk.
7B
Besluit Begrotingswijzigingen 2017-4 + bijlage RIS.8378
Geen van de commissieleden heeft een opmerking over het stuk.
8.

Bespreken A-stukken: n.v.t.

9.

Onderwerpen ter bespreking: n.v.t.

10.
Vaststellen verslag vergadering
10A Notulen van de commissie Samenleving van 12 september 2017
Voorzitter Huttinga constateert, dat er geen opmerkingen zijn. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld met dank aan de steller.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
VVD heeft nog vragen over de beantwoording van de schriftelijke vragen over De Toegang
(stuk 11C). Is hier ruimte voor op de informatiebijeenkomst over De Toegang?
Voorzitter Huttinga begrijpt van de wethouders Bos en Kleine, dat ze hier ruimte voor maken.
12.

Overige ingekomen stukken: n.v.t.
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13.
Sluiting
Voorzitter Huttinga sluit de vergadering om 19.50 uur.

3

