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Beknopt verslag/conclusies van de openbare vergadering van de commissie Samenleving
van de gemeenteraad Emmen op dinsdag 11 september 2018, aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
Voorzitter:
Commissiegriffier:
Collegeleden:
De commissieleden:

Verslaglegging:

de heer H. Huttinga
mevrouw C.M. de Widt
de heer R.E. Kleine, de heer R. Wanders en de heer R. van der
Weide
mevrouw A.T. Bosch-de Veen (ChristenUnie), de heer K.P.
Eggen (D66), mevrouw C.P.M. Ester-Schokker (SP), de heer
T.H. Gerth (CDA), de heer J. Grethe (50PLUS), mevrouw A.E.
van der Ham (Wakker Emmen), mevrouw M.E. Harms (PvdA),
mevrouw R. Horasan (PvdA), de heer G.J. Horstman (PvdA),
mevrouw D.S. Leal (Wakker Emmen), de heer H. Leutscher
(LEF!), mevrouw P. Mellema (CDA), de heer H.H. van Ommen
(GroenLinks), de heer W. Rixtum (PVV), mevrouw M. Smit
(VVD) en mevrouw A.K. Velzing (Wakker Emmen)
mevrouw M.S.J. Stegink (Notuleerservice Mooi Werk)

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 Wanders geeft informatie over de stand van zaken betreffende Stichting De
Toegang, zoals toegezegd in de brief van het college van 19 juli. In die brief werd meegedeeld,
dat de Raad van Toezicht had besloten, naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek, dat er
binnen de organisatie onvoldoende draagvlak bestond voor het voortzetten van de
werkzaamheden door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft gezorgd voor
borging van de dagelijkse aansturing en de dienstverlening. De gemeente is samen met De
Toegang diverse acties gestart om de dienstverlening te verbeteren. De gemeente heeft
personeel beschikbaar gesteld en afspraken gemaakt met externe partijen ten behoeve van de
continuïteit van de dienstverlening. De situatie is nu, dat achterstanden zijn en worden
ingelopen, de telefonische bereikbaarheid is verbeterd en beschikbare informatie weer up-todate is. Crisissen zijn goed opgevangen en jeugdmeldingen met voorrang opgepakt. Er is goed
afgestemd tussen De Toegang, de Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente. De
personele bezetting is op orde gebracht. Nu wil men aan verdere verbeteringen werken. Daarom
is er minimaal wekelijks overleg. De Raad van Toezicht is gestart met de werving en selectie
van een nieuwe directeur-bestuurder. Sinds 1 september is een interim-directeur-bestuurder
benoemd. Tot die tijd heeft een lid van het managementteam die taak vervuld. De Toegang
levert deze week een rapportage op over alle facetten van de bedrijfsvoering, waarna de
gemeente in gesprek gaat met De Toegang over mogelijke vervolgstappen of aanscherping van
acties. Het college zal de raad daarna schriftelijk informeren over de actuele situatie.
D66 vraagt wat de uitspraak van de voorzieningenrechter betekent. Die heeft geoordeeld dat de
inwoners van Emmen die zorg nodig hebben, de dupe worden van het gehannes tussen De
Toegang en de gemeente. Is daar overleg over en hoe wordt dit opgelost?
Wethouder Wanders antwoordt dat de rechter heeft geoordeeld over een situatie die hopelijk
niet snel meer voor zal komen. De rechter heeft een aantal zaken meegegeven. Daarom is er
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wekelijks contact met De Toegang om zo nodig direct te kunnen ingrijpen. Het probleem van
het terugsturen van adviezen is opgelost door het overleg naar voren te halen.
D66 is gerustgesteld, nu blijkt dat de gemeente er bovenop zit en wordt graag regelmatig op de
hoogte gehouden.
Wethouder Wanders zal zich houden aan de toezegging om regelmatig informatie te geven.
Voorzitter Huttinga deelt
fractievoorzittersoverleg is.
3.

mee,

dat

er

vooraf
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de

commissie

BME

geen

Presentatie: n.v.t.

4.
Spreekrecht
De heer Koops van ’t Jagt spreekt als vertegenwoordiger van Jongeren Activiteiten
Emmerhout. Ze vinden het tijd voor het echte verhaal, nadat in de media al veel te horen en te
lezen was. In 2017 hebben jongeren gebruik gemaakt van de mogelijkheid een activiteit te
organiseren in Op Eigen Houtje. Die activiteit, waarbij men zelf voor spelmateriaal heeft
gezorgd en sponsors heeft gevonden voor het eten en drinken, was zeer geslaagd. Daarna
volgden nog twee andere activiteiten. De jongeren hebben toen bij burgerbegroting een plan
ingediend om meer activiteiten te kunnen organiseren, voor alle jongeren en ook voor jong en
oud samen. Dat had succes. In overleg met de toenmalige beheerder van Op Eigen Houtje zijn
ruimtes gehuurd en afspraken gemaakt over consumpties, tijden en dergelijke. Met begeleiding
van een lid van de werkgroep burgerbegroting is een afspraak gemaakt met het BewonersBedrijf
voor het organiseren van de avond. Er kwamen 45 tot 60 jongeren uit de wijk, maar de sfeer was
gespannen. Het personeel liet merken dat de jongeren niet welkom waren, heeft mensen soms
van bepaalde plekken weggestuurd, sommigen gediscrimineerd en de jongeren uitgescholden.
Ook was eerst niets geregeld wat betreft de consumpties, ondanks de afspraak daarover vooraf
met de bestuurder. Op de avond werd men eerder weggestuurd dan afgesproken. De jongeren
hebben per e-mail hun beklag gedaan bij het bestuur van het BewonersBedrijf. In de reactie
werden de jongeren beschuldigd van zaken, waar ze geen weet van hadden en werd gemeld dat
aangifte zou worden gedaan. Dit was het laatste bericht van het BewonersBedrijf. Jongeren
Activiteiten Emmerhout zou graag een ruimte willen hebben waar ze af en toe een activiteit
kunnen organiseren waar behoefte aan is en waar alle inwoners zich welkom voelen. Het hoeft
geen vaste plek te zijn.
Wakker Emmen vraagt of er nog budget is. De heer Koops van ‘t Jagt antwoordt dat men
nog wel budget heeft.
D66 vraagt of is geprobeerd om samen met de begeleider van burgerbegroting een gesprek met
het personeel van BewonersBedrijf te arrangeren. De heer Koops van ’t Jagt antwoordt dat via
verschillende wegen geprobeerd is in contact te komen, maar zonder succes.
5.
Rondvraag
D66 vraagt of het kunstgras van het afgekeurde voetbalveld van DZOH wordt vervangen door
kunstgras zonder rubbergranulaat en of bij het opruimen onderzoek wordt gedaan naar de
verspreiding van chemische stoffen in de bermen van het veld.
Wethouder Van der Weide antwoordt dat de toplaag van het kunstgrasveld inderdaad wordt
vervangen door kunstgras zonder rubbergranulaat, volgens het beleid. Gekeken wordt nog hoe
de vier tot vijf wedstrijden naar andere verenigingen verplaatst kunnen worden. De verspreiding
van stoffen aan de randen wordt meegenomen in de inventarisatie en in de procedure van
vervanging en afvoer.
6.

Bespreken C-stukken: n.v.t.
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7.

Bespreken B-stukken

7A

RKE rapport ‘Sociaal domein gemeente Emmen, bevindingen voor overzicht,
kaderstelling en controle’ + bijlage RIS.8723 en 18.022013
Eerste termijn
Wakker Emmen heeft bij de bespreking van het stuk in juni uitgebreid haar mening gegeven
en vragen gesteld. De wethouder heeft toen een peiling onder de hoofdaanbieders en De
Toegang toegezegd naar het gevoel over informele zorg. Het resultaat hiervan ziet men nog
graag tegemoet. Wakker Emmen schuift graag aan bij een gesprek in raadsverband op initiatief
van PvdA over de koers en over de actualiteit van Samen Verder. De aanbeveling om
samenwerking te zoeken met andere gemeenteraden spreekt Wakker Emmen in het bijzonder
aan. Daar moet iets mee worden gedaan, zodat men van anderen kan leren.
ChristenUnie ging in juni al inhoudelijk in op het rapport en neemt het raadsbesluit over. Het
uitwerken van de aanbevelingen bevat nog een aantal boeiende onderwerpen. Hoe neemt PvdA
het initiatief voor een gesprek hierover?
PvdA deelt de conclusies en neemt de aanbevelingen ter kennisgeving aan. Wat betreft de
verfijning van de rapportage vraagt PvdA de wethouder om te kijken naar de mogelijkheden om
de effecten daarbij te betrekken. PvdA zal de fracties in oktober uitnodigen om samen de koers
te bespreken en daar aanbeveling 3 en 4 in mee te nemen.
VVD kan zich vinden in de aanbevelingen en sluit zich aan bij het initiatief van PvdA.
CDA vraagt aandacht voor twee punten. CDA ziet graag dat de raad eerder wordt meegenomen
bij het maken van beleidsstukken voor het sociaal domein, of in een werkgroep, of in een Cdiscussie. Men zou de mindmaps alleen moeten bijhouden als dat voor wie werkt in het sociale
domein een toegevoegde waarde heeft en de kosten de toegevoegde waarde niet overstijgen.
Bijhouden moet een essentiële bijdrage leveren aan het behouden van overzicht.
D66 heeft niets meer toe te voegen en stelt voor het als A-stuk door te laten gaan.
Reactie eerste termijn
Wethouder Wanders heeft nog geen peiling uitgevoerd, vanwege de hectiek en de prioriteit
om de basis op orde te hebben. Hij wil zeker toetsen of de doelstelling ten aanzien van
informele zorg wordt gehaald. Het peilen van de indruk bij zorgaanbieders lukt misschien niet
meer in september, maar wel zo gauw mogelijk.
Het meten van het maatschappelijk rendement probeert men in te bedden. Het gaat om wat er
met de ondersteuning wordt bereikt aan de outputkant, wat kan iemand meer in de samenleving.
De wethouder is blij met de opmerking dat mindmaps een middel zijn en geen doel. Het doel is
inzicht in de omgeving en de complexiteit ervan. Bekeken moet worden hoe wijzigingen
kunnen worden weergegeven.
Tweede termijn
LEF! ziet de nog te organiseren avond als tussenstap naar de begroting. Men kan dan nog
keuzes maken, prioriteren en eventueel geld ergens bijleggen. Omdat in oktober twee
commissievergaderingen vervallen, zou dinsdagavond hiervoor gebruikt kunnen worden.
Voorzitter Huttinga reageert dat dit inderdaad een mogelijkheid is. Hij concludeert dat het stuk
als A-stuk naar de raad kan gaan. Het besluit is enerzijds een opdracht voor de raad zelf en
anderzijds voor het college om ervoor te zorgen dat de raad de ontwikkelingen kan volgen.
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 jun 2018
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld, met dank aan de steller.
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11.
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
Er worden geen stukken ter agendering genoemd.
12.
Overige ingekomen stukken
Er worden geen stukken ter agendering genoemd.
13.
Sluiting
Voorzitter Huttinga sluit de vergadering om 19.58 uur en dankt iedereen hartelijk.
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