Bijlage bij raadsbrief

Afhandeling

moties en toezeggingen

Leeswijzer
Per portefeuille volgt een overzicht van de openstaande toezeggingen en moties die zijn geregistreerd
vóór loktober 2018.
Bij iedere toezegging/motie staat een reactie met een voorstel. Het voorstel houdt in:
Voorgesteld wordt de motie op Afgehandeld te zetten.
Voorgesteld wordt de toezegging te dateren op de vaststellingsdatum van deze brief.
(Nog) In behandeling.
Toezeggingen/moties die na loktober zijn ingediend worden alleen vermeld als er nieuwe
(voortgangsjinformatie is.
Na raadsbehandeling wordt het overzicht op de raadswebsite bijgewerkt.
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Portefeuille

Van Oosterhout

Motie 5: Aanpak ondermijning zorg
d.d. 28 juni 2018
Motie 5 aangehouden cf art. 33 RvO. Portefeuillehouder zegt toe na de zomervakantie met een
uitnodiging voor een informatieavond over dit onderwerp. Hierbij kan de inhoud van de motie worden
betrokken.
Reactie
Tijdens de informatieavond op 25 februarij.l. voor de raad in het politiebureau over het
'Uitvoeringsplan Veiligheid 2019' en het veiligheidsjaarplan politie is dit onderwerp bespreekbaar
gesteld. Hierbij was ook een ambtelijke vertegenwoordiging van het team Handhaving en Invordering
Sociaal Domein voor inhoudelijke verdieping aanwezig. Daarmee is invulling gegeven aan de
toezegging van de burgemeester om het onderwerp bespreekbaar te stellen.
Voorstel
De toezegging op Afgehandeld te zetten.
Commissie van advies voor de bezwaarschriften
d.d. 17 mei 2018
Wethouder Otter zegt toe de raad te informeren over toekomst van deze commissie n.a.v. de vraag van
dhr. Scheltens (VVD) hoe en wanneer de raad m.b.t. dat onderwerp wordt meegenomen (NB.
onderdeel portefeuille burgemeester).
Reactie
Er wordt gewerkt aan een nieuw model voor het behandelen van bezwaarschriften in de gemeente
Emmen. Voor de zomer zullen wij de raad nader informeren.
Voorstel
Voor kennisgeving aannemen. Deze update zetten we in het overzicht moties c.a.
Motie 2: Meer mogelijkheden voor handhaving
d.d. 9 november 2017
College wordt verzocht onderzoek te doen naar extra inzet BOA's voor leefbaarheid in dorpen en
wijken (ook verkeersveiligheid) met gebruikmaking van de adviezen van de VNG en de uitkomsten te
verwerken in de Kadernota 2019 (zie dictum motie, unaniem aangenomen).
Reactie
Op onze brief van 19 december hebben wij uw raad geïnformeerd over de uitvoering van de
veiligheidsthema's in 2019 en het 'Uitvoeringsplan Veiligheid 2019' toegezonden. In deze brief is
vermeld dat er ten aanzien van de onderstaande moties de eerste stappen in de uitvoering zijn gezet.
Het gaat hierbij om de volgende moties:
Evenementencoach;
Safe Streets;
Meer mogelijkheden voor handhaving.
Onze aandacht voor een veilige woon- en leefomgeving vertalen wij in meer toezicht en handhaving
door gemeentelijke boa's en het gebruik van camera's op hotspots. Dit doen we om orde verstorend
gedrag te kunnen signaleren en tegengaan. De bezetting van gemeentelijke boa's bestaat momenteel
uit 12 Fte en het aantal camera's (vaste en tijdelijke) bedraagt momenteel az. De camera's zijn
geplaatst op diverse locaties in het uitgaansgebied Emmen-Centrum, bij de spoorwegstations, bij de
fietstunnel naar Barger-Oosterveld, bij het stadion De Oude Meerdijk en op aandachtlocaties in
verschillende wijken en dorpen. We bezien de mogelijkheden van uitbreiding van de bevoegdheden
van de BOA's.
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De beschikbare capaciteit wordt zo effectief mogelijk ingezet. Er is een toename van meldingen
openbare orde, meer Hotspots en meer milieuzaken. Er wordt getraind om beter bestand te zijn tegen
agressie tegen de BOA. Dat betekent dat er keuzes gemaakt wordt ten aanzien van de inzet. Er worden
voorstellen voorbereid voor uitbreiding van het aantal BOA's. Realisering is afhankelijk van de
financiële ruimte in de begroting.
Voorstel
De Motie op Afgehandeld te zetten.

Portefeuille Otter
Viering 5 mei 2018 Raadhuisplein
d.d. 17 mei 2018
N.a.v. vragen over dranghekken en entreeheffing op de 5 mei viering op het Raadhuisplein informeert
wethouder Otter de raad over de evaluatie van dit evenement.
Reactie
Bij de voorbereiding van de 5 mei viering 2019 worden de leerpunten van 5 mei 2018 betrokken.
Dit betekent een nieuwe locatie voor het feest, namelijk op parkeerplaats naast gemeentehuis. Bij dit
evenement wordt gebruik gemaakt van hekken. Het betreft namelijk een evenemententerrein
(vergelijkbaar met de regeling in de gemeenten Zwolle en Groningen). Er is geen entree van
toepassing.
Het Marktplein en het Raadhuisplein zijn beschikbaar voor andere activiteiten. Daar zijn geen
dranghekken.
Voorstel
De toezegging op Afgehandeld te zetten.
Motie 3: Onderhoudsproblematiek
d.d. 29 juni 2017

buurthuizen

Reactie
Ten aanzien van deze motie is een eerste inventarisatie gemaakt. De eveneens gevraagde oplossingen
vergen meer tijd. Bij de Kadernota 2019 is meegenomen het voorstelom een 1/3 regeling voor
buurthuizen in te voeren. Hiermee ontstaat een investeringsvolume van 300.000 euro voor
noodzakelijk onderhoud en verduurzaming van buurthuizen.
Door de discussie over de investeringsagenda is dit onderdeel van de 2e tranche en komt dit op 28
maart in de raad aan de orde.
Voorstel
Voor kennisgeving aannemen en de besluitvorming op 28 maart afte wachten.
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Portefeuille

Wanders

Peiling mbt informele zorg
d.d. 11 september 2018
Wethouder zal raad informeren over de uitkomsten van een peiling informele zorg (40%).
Reactie
In het beleidsplan 'Samen Verder in het sociaal domein 2017-2021' staat: 'Samen met
vertegenwoordigers van instellingen en inwoners hebben we als ambitie geformuleerd dat in 2021 40%
van de hulpvragen middels informele, niet-professionele hulp wordt opgelost. Dit vanuit de oprechte
overtuiging en vertrouwen dat de oplossing van een probleem het meest duurzaam is als het voortkomt
uit de potentie die inwoners hebben als individu, in hun primaire leefverbanden en in hun sociale
netwerken. Het betreft dus een kwalitatieve ambitie en geen bezuinigingsopdracht'.
Het genoemde percentage moet in overdrachtelijke zin en in de context van de geformuleerde ambitie
gezien worden. Immers: de informele zorg is immers - in zijn volle omvang - niet te meten.
In het kader van het traject 'Samen Verder in het sociale domein' is in 2017 wel een inventariserend
onderzoek verricht naar de informele zorg in Emmen. In totaal zijn toen 135 organisaties
aangeschreven met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek, w.o. organisaties als Rode Kruis en
Humanitas, buurt- en dorpsorganisaties als ook kerkelijke organisaties. Daarvan hebben 55 een
vragenlijst ingevuld (met 9 daarvan heeft een vraaggesprek plaatsgevonden). Jaarlijks is gemiddeld
23.437 keer door inwoners gebruik gemaakt van de dienstverlening (dus informele zorg) van deze
organisaties. Het volledige rapport 'Onderzoek naar de Informele Zorg in Emmen' is beschikbaar voor
belangstellenden.
Cijfers laten zien dat in 2018 3500 mantelzorgers een mantelzorgcompliment ontvangen hebben.
Er zijn geen overige geregistreerde gegevens beschikbaar over de informele zorg.
Voorstel
De toezegging op Afgehandeld te zetten.
Consultatiebureau (GGD) in Zwartemeer
d.d. 20 februari 2018
Vraag van dhr. Slijepcevic om in beeld te brengen wat het kost om deze voorziening voor Zwartemeer
te behouden. Wethouder Bos zegt toe het voorzieningenniveau in brede zin in de dorpen ter sprake te
brengen in het college om te bezien om dit onderwerp ter bespreking kan komen.
Reactie
Stand van zaken n.a.v. verzamelbrief 17.102751Wethouder Bos heeft in zijn emailbericht 14 december
2017 de raad het volgende bericht: "Tijdens de raadsvergadering van 9 mei 2017 heb ik toegezegd dat
ik het voorzieningenniveau in brede zin in de dorpen ter sprake zou brengen in het college. Dit heb ik
gedaan. Wij willen een quickscan laten uitvoeren naar het voorzieningenniveau in de dorpen in
Emmen. Nadat de resultaten hiervan bekend zijn, wordt uw raad hierover geïnformeerd".
We hebben besloten dit mee te nemen bij de voorbereiding van de dorpsvisie Zwartemeer. Vanuit de
woon- en leefbaarheidsvisie wordt per dorp/wijk ook voorzieningendiscussies meegenomen. Bij de
voorbereiding van de dorpsvisie Zwartemeer, komt er een maatwerk-analyse binnen het gebied.
Voorstel:
De toezegging op Afgehandeld te zetten.
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Portefeuille Kleine
Motie 6: verhuizing CBK naar Cultureel Hoofdstraat Kwartier
d.d. 9 november 2016
Stand van zaken 16 november 2017: Motie 6 Verhuizing eBK naar Hoofdstraat is in behandeling. De
raad wordt te zijner tijd nader geïnformeerd over het proces dat moet leiden tot verhuizing van de
activiteiten van het eBK naar het Rensenpark.
Reactie
Inmiddels is in het Rensenpark een dependance van het eBK geopend. De volledige verhuizing van het
eBK naar het Rensenpark is nog onderwerp van onderzoek.
Voorstel
Voor kennisgeving aannemen. Deze update zetten we in het overzicht moties c.a.

Portefeuille Van der Weide
Bereikbaarheidsakkoord N 391-N862
Wethouder van der Weide zegt toe in het kader van dit toekomstig op te pakken project het ontwerp
ervan voor te leggen aan de raadscommissie en overigens ook de raad/commissie periodiek te
betrekken bij/informeren over de voortgang en stavaza. Wanneer het financiële raamwerk af gaat
wijken van de cijfers van nu, komt het college terug bij de raad.
Reactie
Aan de toezegging wordt gehoor gegeven door enerzijds de raad te betrekken bij belangrijke keuzes en
ontwerpen, en anderzijds de raad middels de reguliere rapportages Emmen Vernieuwt over deze
projecten te informeren. De uitvoering van het Bereikbaarheidsakkoord en realisering van de gewenste
infrastructurele voorzieningen is een langdurig project. Om te voorkomen dat deze toezegging
meerjarig openstaat, wordt de uitvoering van de toezegging onderdeel van het werkprogramma van het
programmabureau Emmen Vernieuwt. Dit bewaken wij en om die reden adviseren we de toezegging op
Afgehandeld te plaatsen.
Voorstel
De toezegging op Afgehandeld te zetten.
Digitale afvalkalender
d.d. 15 januari 2018
De wethouder gaat in overleg met Area over het alleen nog in digitale vorm verstrekken van de
afvalkalender en brengt de raad over de uitkomst op de hoogte.
Reactie
Deze aanpassing is onderdeel van de voorstellen Bijstelling (meerjaren)begroting
maart aan de raad worden voorgelegd.

2019-2023

die in

Voorstel
De toezegging op Afgehandeld te zetten.
Afvalinzameling: initiatief CDA 100/100/100
d.d. 06 november 2017
Begrotingsbehandeling te termijn: in het kader van afvalinzameling en met name om er voor te zorgen
dat huishoudens zo weinig mogelijk afval aan huis krijgen, neemt wethouder Van der Weide het idee
van het eDA (100/100/100,
zie bijdrage fractievz re termijn) mee om te onderzoeken en komt er bij de
raad op terug.
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Reactie

We onderzoeken de mogelijkheden. Er is een projectbudget beschikbaar gesteld (C 9.500).
Binnenkort komen we met een voorstel.
Voorstel
Voor kennisgeving aannemen. Deze update zetten we in het overzicht moties c.a.
Verzelfstandigingstraject afdeling Sport
d.d 06 november 2017
Begrotingsbehandeling ie termijn: Wethouder Arends zegt raad toe te informeren over en te betrekken
bij het traject (interne) verzelfstandiging afdeling Sport.
Reactie
Het onderzoek naar de verzelfstandiging wordt momenteel uitgevoerd. De uitkomsten van dit
onderzoek gaan eerst naar College en later pas naar de Raad. (ligt eraan wat College ervan vindt)
Verwachting is dat dit in de komende twee maanden wordt afgerond.
Voorstel
Voor kennisgeving aannemen. Deze update zetten we in het overzicht moties c.a.
Motie Energienota
d.d. 28 september 2017
In de motie wordt het college verzocht samen met het bedrijfsleven onderzoek te doen rondom het
aardgasverbruik door het bedrijfsleven en mogelijke vervanging door duurzame alternatieven.
Reactie
In het Energiejaarplan 2018 zijn activiteiten opgenomen rondom het aardgasgebruik door het
bedrijfsleven en de mogelijke vervanging door duurzame alternatieven. Er zijn inmiddels
intentieovereenkomsten getekend voor de ontwikkeling van de voormalige Gasontzwavelingsinstallatie
voor de productie van groen gas en waterstof en voor een haalbaarheidsstudie naar het gebruik van
restwarmte van Emmtec voor het verwarmen van gebouwen in de omgeving van het Emmtecterrein.
Dit draagt bij aan de vermindering van het aardgasgebruik.
Voor de tuinbouwlocaties is er hernieuwde belangstelling van marktpartijen voor de inzet van
geothermie. Hierover zijn we met LTO glaskracht, tuinders, provincie Drenthe en Energiebedrijf
Nederland in gesprek. Via de Energiejaarplannen werken we aan de uitvoering van de motie.
Voorstel
De toezegging op Afgehandeld te zetten.

Vraag dhr. Rink (PvdA) Myriadetlat in relatie tot bouwplannen Willinkplein Zuid
d.d. 11 september 2017
Vraag dhr. Rink (PvdA) over horecavergunning. Is bekend welke categorie horeca er komt? Wethouder
Van der Weide informeert de raad.
Reactie
Op Willinkplein Zuid is bij aanvraag de reguliere horecavergunning voor daghoreca van toepassing.
Een uitzondering wordt gemaakt voor het bouwproject van Het Postkantoor: hiervoor is dag- en
nachthoreca toegestaan. Verschil tussen deze beide is niet gelegen in openingstijden maar in de te
hanteren geluidsnorm. Op dit moment is er nog geen vergunningaanvraag voor Willinkplein Zuid
ingediend.
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Voorstel

Deze toezegging op Afgehandeld te zetten. Zodra er een vergunningaanvraag ligt, wordt de raad nader
geinformeerd.
Voormalig zalencentrum Hof in Klazienaveen
d.d. 6 juni 2017
Vraag van dhr. Lambers (Wakker Emmen) over zalencentrum Hof in Klazienaveen, dat vorige jaar
september afbrandde. Het biedt geen fraaie aanblik. Het is niet primair de verantwoordelijkheid van
het college om dit op te lossen, maar is het college bereid om zich richting andere partijen in te
spannen voor een snelle afhandeling? Wethouder van der Weide geeft informatie over de huidige
situatie en de stand van zaken m.b.t. openbare orde, toezicht handhaving, veiligheid.
Reactie
Restanten van het verloren gegane deel heeft de eigenaar verwijderd en een wand gebouwd
ter afsluiting. We geven initiatiefnemer tijd om de nieuwe ontwikkeling te realiseren binnen de
gestelde kaders. Daarbij is aangegeven dat de noodzakelijke vergunningaanvragen tijdig moeten
worden ingediend.
Voorstel
De toezegging op Afgehandeld te zetten.
Ontmoetings- en cultuurplek De Hooimijt in Barger-Oosterveld.
d.d. 08 mei 2017
Vraag mevr. Ensink (LEF!) over ontmoetings- en cultuurplek De Hooimijt in Barger-Oosterveld.
Plaatselijke EOP heeft daarvoor subsidie gekregen, echter de bouwvergunning wordt door de gemeente
geweigerd. is dat juist? Wethouder Van der Weide zoekt dit uit en informeert raad/vragensteller
schriftelijk.
Reactie
Op 22 december 2017 is er afstemming met de aanvrager geweest. Injanuari 2018 vond een
vervolggesprek plaats. De Hooimijt heeft een nieuw verzoek ingediend. De vergunning voor De
Hooimijt is afgegeven en ze zijn inmiddels aan het bouwen.

Voorstel
De toezegging op Afgehandeld te zetten.

Portefeuille Rink
Motie 5: safe streets
College verbindt zich aan project Safe Streets waardoor Emmen een safe street gemeente wordt (zie
unaniem aangenomen motie).
Reactie
De uitvoering van de motie is onderdeel geworden van het uitvoeringsplan Veiligheid. Dit zalleiden tot
een voorstel tot aanpassing APVaan de raad.
Voorstel
De toezegging op Afgehandeld te zetten.
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