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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Bos opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Voorstel is, in
verband met verplichtingen elders van de burgemeester, de punten 8B en 9A na de rondvraag te behandelen De agenda wordt met deze gewijzigde volgorde vastgesteld.
2.
Actuele mededelingen college/presidium
Wethouder Rink noemt dat deze gemeente deel uitmaakt van de regionale subsidieaanvraag ad
90 miljoen met duurzame projecten voor de komende zes jaar vanuit Hydrogen Valley, die de call
heeft gewonnen van zes andere EU-landen. Daarmee wordt Noord-Nederland de groene waterstofregio van Europa. Dit helpt de klimaatdoelen te bereiken via duurzame innovatie, als grondstof voor
de economie. Emmen wil dit o.a. toepassen bij GZI Next om kennis en ervaring op te doen met een
mobiele waterstofunit die Emmtec, de tuinbouw en Qbuzz-bussen kan bevoorraden.
Wethouder Otter meldt dat de Tussenrapportage van de grootste financiële risico’s niet zoals toegezegd begin september afkomt, daar het scherpe inzicht mist op essentiële posten als jeugdzorg,
beschermd wonen en BUIG. Tijdens de bijeenkomst van 23 september vindt een mondelinge toelichting plaats met de effecten van de Miljoenennota, daarna volgt de Tussenrapportage eind deze
maand. De nieuwe website is online, sterk verbeterd voor visueel gehandicapten. Aan meertaligheid
wordt gewerkt: er komt nog een toelichting over de keuzes daarbij. In het bereikbaarheidsprogramma van Emmen Vernieuwt is door de stikstofproblematiek de kans groot dat 800 provinciale projecten, zoals Emmen-West, de verdubbeling en aansluiting op de N34 bij Klijndijk, vertraging oplopen. De verkeerslichten aan de Boermarkeweg zijn al vervangen. Over de reconstructie volgt binnenkort een inloopavond, te combineren met de gebiedvisie voor de voormalige campinglocatie, het
Aquarenaterrein en het scholenterrein Angelsloërdijk. De bouw van de Rabobank en het hotel aan
het Willinkplein-Zuid is in volle gang, met af en toe afsluiting van de tunnelbuizen op de Hondsrugweg: dit wordt steeds gecommuniceerd met de middenstand. Feestdagen en evenementen worden daarbij ontzien, de oplevering van de ruwbouw is toegezegd voor eind januari. De inloop over
het schetsontwerp Hoofdstraat-Noorderstraat-Derksstraat werd druk bezocht met een zeer positieve
stemming; de uitvoering is voorzien in 2020. De bouwstart van de Heldenhof op de oude brandweerlocatie is voorzien voor het eerste kwartaal van 2020. Op 8 juli was er een drukbezochte inloop
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over de gebiedsvisie P-Oost e.o., die naar verwachting eind 2019 wordt vastgesteld. Op 30 september is er een aparte raadsbijeenkomst over de ontwikkelingen in en plannen voor het Rensenpark.
3.

Presentatie: n.v.t.

4.

Spreekrecht: n.v.t.

5.
Rondvraag
VVD vraagt of de uitspraak van de voorzitter van FC Emmen klopt dat er gesprekken lopen met de
gemeente over de stadionplannen. Zo ja, kan de raad over de inhoud geïnformeerd worden?
Wethouder Otter bevestigt dat voor de zomer een grote delegatie van de club een open gesprek
met hem heeft gevoerd over de wensen omtrent het stadion. De wethouder heeft die aangehoord en
vanuit de gemeente ook de onmogelijkheden aangegeven.
Wakker Emmen haalt de drugsoverlast aan in twee panden tijdens de zomer. Vindt de burgemeester ook dat het niet-sluiten van beide panden een beeld van willekeur kan geven? Hij koos ervoor de
‘heroïneloods’ in Emmen niet te sluiten, maar werd bij het andere pand in Klazienaveen overruled
door de rechter. Is deze jurisprudentie te gebruiken voor andere sluitingen van drugspanden? Waar
ligt de grens tussen een rechterlijke uitspraak en de bevoegdheid van de burgemeester inzake de
veiligheid en openbare orde in de gemeente?
Burgemeester Van Oosterhout begrijpt dat het beeld van willekeur kan ontstaan, al wil hij beide
panden nog steeds sluiten. Volgens de rechter waren er onvoldoende bijzondere omstandigheden
voor sluiting van het pand in Klazienaveen, al vindt de burgemeester nog steeds dat er goede argumenten voor sluiting zijn. De gemeente heeft hoger beroep aangetekend en zal de bijzondere omstandigheden nog beter toelichten. Ondanks de omvang van de heroïnezaak (150 kg.) wees de driehoek erop dat sluiting niet stand zou houden bij de rechter: 1) de eigenaar zei niets van de heroïne af
te weten; 2) het was een kortdurend incident; 3) het betrof de eerste overtreding van de Opiumwet;
4) er is niet geproduceerd in een bepaalde periode; 5) er was geen brandonveilige situatie en 6) er
was geen toeloop van gebruikers, dealers en/of afnemers. Daarom zag de burgemeester met tegenzin van sluiting af. De overlast in Klazienaveen is evident. Voor sluiten van drugspanden is uitgebreide onderbouwing nodig. De burgemeester schat in dat het hoger beroep om dat pand alsnog te
sluiten, een goede kans van slagen heeft. B&W zullen het beleid met criteria tegen het licht houden.
Wakker Emmen stelt dat beide casussen datzelfde beleid wel ondermijnen en verzoekt de burgemeester daar op korte termijn met de raad over in discussie te gaan.
Burgemeester Van Oosterhout verwijst bij het laatste naar de thema-avond van 10 oktober over
veiligheid.
CDA ziet dat ook na instelling van de blauwe parkeerzones en oplevering van het nieuwe parkeerterrein in Klazienaveen-centrum het wildparkeren gewoon doorgaat. Op parkeerschijven wordt niet
gehandhaafd. Dit gaat ten koste van het uiterlijk van het nieuwe dorpscentrum. Het is begrijpelijk
dat gezien de urgentie de aandacht van de politie elders ligt, vandaar deze hernieuwde oproep voor
nieuwe boa’s conform de eerdere motie.
Wethouder Otter neemt dit duidelijke signaal of de handhaving daar geïntensiveerd kan worden,
terug naar de organisatie.
VEVN zag ‘EenVandaag’ aandacht besteden aan de mogelijke terugkeer van IS-vrouwen en hun
kinderen naar Nederland. Is de gemeente betrokken bij het faciliteren hiervan? Van welke instantie
kwam het verzoek daartoe? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het? Zo nee, mocht een verzoek alsnog
komen, willen B&W dat met de raad delen of anderszins openbaar maken?
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Burgemeester Van Oosterhout zegt een dergelijk verzoek niet te hebben gekregen, maar denkt
hierop voorbereid te zijn. Of hij dit met de raad openbaar wil delen, hangt van de casus af in relatie
tot informatievoorziening vanuit de AIVD, het OM en de politie. Dat is dus niet altijd mogelijk.
6.

Bespreken C-stukken: n.v.t.

7.
Bespreken B-stukken
7A.
Strategienota Energy Hub GZI Next Emmen
Eerste termijn
VEVN leest dat de energietransitie de aanjager moet zijn voor economische en sociale ontwikkelingen in de regio. De inwoners die de fractie spreekt, zien het vooral als een geldverslindende, overlastgevende en nutteloze exercitie die zeker mondiaal heel veel geld kost en heel weinig oplevert.
GroenLinks juicht de insteek toe, met name de initiatieven voor alternatieve energie, en zal de activiteiten bij GZI Next positief-kritisch volgen. De communicatie verloopt via drie focusgroepen à
tien personen (slechts 1% van de inwoners). Om onrust als in Tweede Exloërmond te voorkomen
lijkt het zinvol ook de EOP’s en overige inwoners erbij te betrekken gezien het nodige draagvlak.
SP is blij met deze prachtige ontwikkeling en de gewonnen EU-subsidietender. Zijn de scholen intensief bij dit initiatief te betrekken? Met name qua technische opleidingen is dat hard nodig.
CDA stemt van harte in met deze fantastische ontwikkeling. Naast de aanleg van een zonneveld ad
10 ha. is de SDE+-subsidie ook voor waterstofproductie in te zetten die met name grote projecten
bedient. Dan valt netcapaciteit vrij voor kleine initiatieven (sportclubs). Wat kan de gemeente hierin
betekenen? De energiehub biedt ook lokaal onderwijs de nodige kansen. De fractie wenst het college veel succes bij de verdere uitwerking.
ChristenUnie juicht deze ontwikkeling met innovatieve en groene oplossingen toe, die goed past in
drie recent vastgestelde gemeentelijke kadernota’s en de Energy Deal. Hopelijk is hiermee deze
gemeente zo gauw mogelijk energieneutraal te maken. Is al bekend wanneer de Regionale Energiestrategie in de raad wordt behandeld?
PvdA juicht dit initiatief toe als voorloper op het gebied van waterstof, groen gas, zonne-energie en
geothermie, dat de energietransitie verder vormgeeft. De Energy Hub is een uitstekende invulling
om tot de noodzakelijke duurzamere energieopwekking te komen. Dit is vooral een NAM-initiatief.
Hoe gaan de bedrijven, scholen en omwonenden van de hub profiteren? Hoeveel en op welke wijze
levert dit initiatief werkgelegenheid op in de gemeente?
Wakker Emmen memoreert het zeer grote verzet tegen de GZI-installatie. De overlast bleek mee
te vallen en het zorgde met name in het begin voor veel werkgelegenheid. Emmen wil in 2050 klimaatneutraal zijn; wat houdt dit exact in en waar ligt het verschil met ‘energieneutraal’? Is die doelstelling per se nodig en op welke manier? Het lijkt de fractie zinvol hier en apart raadsdebat aan te
wijden. Daar zonne- en windenergie onvoldoende zijn voor de opgave, zijn nieuwe alternatieven
zeker nodig als waterstof, groen gas en geothermie. Wakker Emmen wil daarbij wel aandacht voor
het milieu, de kosten en de effectiviteit. De Strategienota geeft een mogelijke richting aan, maar de
NAM weet nog niet precies hoe haar plannen in te vullen. Als commercieel bedrijf zal zij de opgewekte energie grotendeels het net op willen krijgen voor de SDE+-subsidie. Wat als dat niet lukt?
Groen gas wordt geproduceerd met bio- of andere vergisters, die niet echt bevorderlijk voor het milieu. Hoe verhoudt zich tot duurzaamheid? De fractie stemt in met deze nota, maar wijst op het grote belang van het vervolg en de uitvoering. Hopelijk zal de NAM de direct omwonenden en andere
inwoners continu goed en volledig informeren over de ontwikkelingen bij de energiehub.
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D66 kan zich vinden in de strategienota, al behoeft die nadere invulling. De fractie feliciteert het
college met de gewonnen SDE+-call. Als de gemeente de financiële middelen en de juiste intenties
heeft, ziet de fractie de realisatie met vertrouwen tegemoet. Wellicht kan Emmen hiermee al eerder
dan 2050 energieneutraal worden. De fieldlabs kunnen daarnaast voor extra werkgelegenheid zorgen. Jammer dat Dutch Techzone slechts één keer vermeld staat in de nota, want dit is het moment
om verbindingen daarmee aan te leggen. Tot slot de oproep aan het college om betrokken instanties,
bedrijven en omwonenden hier goed en blijvend bij te betrekken.
50PLUS is blij met deze nota die goed de strategie neerzet voor de nieuwe invulling van de oude
ontzwavelingslocatie. De fractie ziet graag de beide intentieverklaringen toegevoegd aan de raadsstukken van 26 september. Fijn dat de nota geen kosten betekent voor de gemeente gezien haar financiële status, het levert zelfs leges voor vergunningen op. Het doet goed dat onderwijs veel aandacht krijgt. 50PLUS roept op tot inzet op technische opleidingen en samenwerking met de TU’s
van Delft en Enschede.
VVD kan goed leven met de beschreven strategie, waaraan gelukkig geen kosten voor de gemeente
zijn verbonden. Waarom wordt de nota niet als ‘uitvoeringsprogramma’ bestempeld?
Reactie college
Wethouder Rink is blij met het enthousiasme in de commissie. VEVN spreekt van ‘geldverslindend’, B&W willen vooral denken vanuit de kansen die de hub geeft voor kennis en economie. De
focusgroepen zijn ingestoken op de reacties op de oproepen om mee te denken in de gemeentepagina’s; daarbij zijn ook de EOP’s en niet-direct omwonenden vertegenwoordigd. De gemeente is gezien de vele maakindustrie in Emmen zeker van plan de MBO-scholen hierbij te betrekken en voor
verbindingen met het HBO en WO te zorgen. De term ‘klimaatneutraal’ gaat vooral over CO2reductie en daar zijn de ambities deze strategie ook voldoende op geënt. Het college is bereid nader
die ambities met de raad te bespreken. De extra werkgelegenheid zit in de bouw op het terrein, enkele werkgelegenheidstrajecten en de te vestigen bedrijven inclusief hun leveranciers. Een eventuele dependance o.i.d. van de universiteit zou dit verder kunnen stimuleren. Zonder dit initiatief waren
kennis en werkgelegenheid weggelekt. De omringende dorpen en wijken zijn ook vertegenwoordigd
in de focusgroepen. In het consortium wordt gekeken naar mogelijkheden om de Emmense wijken,
maar ook de land- en tuinbouw te voorzien van groen gas vanaf het GZI-terrein. Zodra de aanvraag
wordt goedgekeurd en het SDE+-geld beschikbaar komt, wordt het op die locatie ingezet. Die subsidie wordt nog niet voor waterstofproductie vergeven, hierover vindt wel overleg met het ministerie plaats. Daarnaast is project Drenthe 4.0 aangeboden bij het ministerie EZK voor subsidie. Er
wordt nog bekeken hoe Dutch Techzone in de uitvoering is te verwerken; ook dit krijgt de volle
aandacht. B&W zullen beide intentieverklaringen alsnog toesturen voor de raadsagenda. De term
‘strategienota’ spreekt voor zich; t.z.t. volgt de uitvoeringsagenda inclusief de concrete projecten.
CDA doet nog een klemmend beroep om bij het ministerie te lobbyen voor subsidie voor het opwekken van energie die niet wordt afgeleverd aan het net. Met name voor deze regio biedt dit
enorme kansen en dit is het momentum hiervoor. Voor kleine initiatieven is het nu niet mogelijk
met de opgewekte energie het net op te gaan.
Wethouder Rink beaamt dat. Wel is ruimte op het net geclaimd voor alternatief opgewekte energie. Het college blijft zich hardmaken bij EZK voor sportclubs en andere kleine initiatiefnemers,
bijvoorbeeld via regelluwe zones.
50PLUS kaart bij de CDA-oproep het mogelijke belemmering aan van stapeling van subsidies.
CDA zegt dat de SDE+-regeling is bedoeld om de opwekking van alternatieve energie te stimuleren. Voor de meetbaarheid is het gekoppeld aan het afleveren op het reguliere stroomnet. De fractie
pleit voor de inzet om de subsidie ook te gebruiken voor energie niet aan het net wordt afgeleverd,
maar naar de omzetting van elektriciteit naar waterstof. Van stapeling is dus geen sprake.
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Tweede termijn
Wakker Emmen informeert of er al meer bekend is over de geothermietoepassingen en hoe de
NAM de productie van ‘groen gas’ wil insteken.
50PLUS vraagt het college bij de 90 miljoen voor Hydrogen Valley te waken voor cofinanciering
van projecten zoals bij de Regio Deal. Anders gaat dit initiatief de gemeente alsnog geld kosten.
Reactie college
Wethouder Rink zet uiteen dat de gemeente Emmen als partner in Hydrogen Valley op noordelijke
schaal geen financiële bijdrage doet, maar alleen ambtelijke ureninzet pleegt. Dit wijkt af van de financieringssystematiek bij de Regio Deal. Op de vraag over geothermie en groen gas volgt nog een
schriftelijk antwoord. B&W zullen de raad sowieso betrekken bij nieuwe ontwikkelingen.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit raadsvoorstel als A-stuk naar de raad gaat.
7B.
Verantwoording fractievergoedingen 2018
Eerste termijn
CDA wijst erop dat steeds meer gemeenten overgaan op publieke verantwoording zonder accountantscontrole; dit levert een forse besparing op. Mochten er toch sprake zijn onverantwoorde activiteiten, dan is de impact nog groter.
Voorzitter Bos zal dit verzoek meenemen naar de griffie. Hij stelt vast dat dit raadsvoorstel als Astuk naar de raad gaat.
8.
Bespreken A-stukken
8A.
RKE-rapport ‘Citymarketing Emmen tegen het licht gehouden’
Eerste termijn
VVD spreken met name de aanbevelingen aan voor een betere samenwerking tussen alle partijen,
een goede relatie met de gemeente en adequaat informeren van de raad door SRME. Zij denkt graag
mee in het nieuwe beleidsplan, dat meer een herijking van de koers wordt met duidelijke keuzes.
Als veel taken bij SRME worden neergelegd, passen de bezuinigingen dan wel bij het takkenpakket? Gezien het belang van citymarketing moet er veel aandacht zijn voor de budgetten.
D66 onderschrijft de vier aanbevelingen. Enkele jaren geleden heeft de raad de citymarketing bewust enigszins op afstand gezet via de stichting SRME en dit zelf wellicht ook niet helemaal consequent opgevolgd. De fractie hoopt via citymarketing met frisse moed, binnen de financiële beperkingen, Emmen weer positief voor het voetlicht te brengen in de regio.
CDA dacht dat dit thema eigenlijk bij de commissie Samenleving thuishoort. Als het college de
aanbevelingen meeneemt in de periodieke updates van de managementletter, die in de Auditcommissie wordt besproken, gaan er dan niet twee dingen door elkaar lopen?
Reactie college
Wethouder Rink is bereid over de opname van de aanbevelingen in de managementletter te sparren. De VVD vraagt aandacht voor het budget bij meer taken bij SRME. B&W willen de citymarketing meer richten op de prioriteiten. Dit vereist het maken van keuzes met gerichte profilering. Het
staat de raad vrij met een eigen voorstel inclusief dekking te komen.
Tweede termijn
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VVD wijst erop dat extra investeringen in citymarketing via meer toeristen en meer bezoekers uit
de eigen gemeente zijn terug te verdienen. De fractie zal de suggestie voor een eigen voorstel in
overweging nemen.
CDA stelt voor citymarketing mee te nemen in de jaarstukken bij het onderdeel EZ. De managementletter is een aanbevelingenlijst richting de accountant, te monitoren door de Auditcommissie en
de raad. Dan gaan zaken door elkaar lopen.
Reactie college
Wethouder Otter denkt dat, gezien de relatief geringe omvang van 250.000 euro op de totale Begroting, het niet praktisch is om dit in de managementletter mee te nemen. Het college pleit ervoor
de voortgang op een andere wijze in de rapportages op te nemen.
Daar dit RKE-rapport aan de raad is gericht, is de raad aan zet. Volgens het CDA is het ongewenste
kruisen van aanbevelingen eenvoudig recht te zetten door besluitpunt 3 te herformuleren.
Voorzitter Bos neemt de opmerking van het CDA mee naar het presidium en stelt vast dat dit
raadsvoorstel als A-stuk naar de raad gaat.
8B.
Verzoek opheffen geheimhouding documenten Business Case Wildlands
CDA lijkt het gezien de argumentatie zeer verstandig de geheimhouding te handhaven. Is hier een
termijn aan verbonden? Zo ja, voor hoeveel jaar? Liefst wil de fractie een minimumtermijn.
ChristenUnie memoreert dat periodiek een groot aantal geheime stukken wordt vrijgegeven. Daar
zouden deze documenten ook in passen.
Voorzitter Bos weet dat dit onderhevig is aan de in de Archiefwet voorgeschreven termijnen. Hij
neemt de vraag van het CDA mee naar de griffie. Hij stelt vast dat dit raadsvoorstel als A-stuk naar
de raad gaat.
9.
9A.

Onderwerpen ter bespreking
Concept-Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2020-2023
(gevraagd zienswijze raadscommissie, op verzoek van het college)
Eerste termijn
Wakker Emmen is blij met de nuance dat de geregistreerde criminaliteit daalt, maar het gevoel van
de samenleving is anders. De fractie had bij de onderwerpen een SMART’ere beschrijving gewild.
Bij cyberveiligheid en georganiseerde criminaliteit past de landelijke aanpak inderdaad beter. De
overige drie thema’s passen meer bij lokale prioriteiten. Tegen asociaal gedrag, vernieling en verhuftering mag veel harder worden opgetreden. Positief dat regionaal 101 fte extra beschikbaar
komt; de fractie ziet die het liefst ingezet op straat om het werkgebied voor de wijkagent te verkleinen. Het Rijk moet hiervoor nog meer middelen fourneren: hogere salarissen en meer bevoegdheden voor politieagenten en strengere straffen bij ongepast gedrag of geweld richting hen.
D66 neemt met positief gevoelen kennis van de indeling in de drie kernthema’s voor NoordNederland. Het is goed dit inhoudelijk verder door te spreken op de thema-avond op 10 oktober.
Reactie college
Burgemeester Van Oosterhout betoogt dat een regionaal beleidsplan voor heel Noord-Nederland,
als onderdeel van het landelijke beleidsplan, niet (SMART) is te verbijzonderen naar deze en 60 andere noordelijke gemeenten. Vandaar de soms wat abstracte formulering. De lokale thema’s worden
thematisch besproken op 10 oktober en inhoudelijk rond de jaarwisseling nader aangescherpt om te
komen tot het lokale beleidsplan. De burgemeester onderschrijft de oproepen van Wakker Emmen
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voor meer inzet op straat, betere beloning en meer bevoegdheden van agenten en neemt die mee
naar het regionaal veiligheidsoverleg.
Tweede termijn
PvdA ondersteunt de speerpunten voor Noord-Nederland, faciliterend voor de lokale aanpak. De
fractie vindt de forse toename van internetfraude en telefoonoplichting zorgelijk, zeker bij kwetsbare ouderen. Delen B&W deze mening en kunnen zij gebruikmaken van landelijke kennis?
ChristenUnie kan zich vinden in de voorgestelde inzet op de drie noordelijke hoofdthema’s waarbij
de criminaliteit heel innovatief bezig is. Op de overige thema’s vindt al inzet plaats. Het is van belang hier in het lokale plan weer goed op aan te sluiten.
CDA stemt in met dit concept, dat des te meer aangeeft dat lokale thema’s bij het lokale beleidsplan
moeten worden besproken in de raadscommissie. De fractie verwijst bij het laatste naar haar rondvraag over meer boa-inzet.
Reactie college
Burgemeester Van Oosterhout noemt de verschuiving in criminaliteit van fysiek (inbraak) naar
cyber (computerhacks). De verwachting dat die ontwikkeling zich de komende tijd doorzet. De burgemeester zal zorgen dat het regionale plan straks zo goed mogelijk op het lokale plan aansluit en
ook dat tegen die tijd het lokale politieplan voor Emmen beschikbaar is.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit onderwerp in voldoende mate is besproken.
9B.

Brief college inzake staat van de gemeentelijke informatiehuishouding
(op verzoek van de D66-fractie)
Eerste termijn
D66 meent dat de motivering voor agendering voldoende duidelijk is – en de ernst ook, daar veel
fracties bij punt 9A het groeiende probleem van cybercrime aanhaalden. De tekortkomingen zijn het
gevolg van gebrek aan visie op strategisch en bestuurlijk niveau over het verbeteren van de informatiehuishouding. Hierdoor worden strikt vertrouwelijke gegevens niet afgeschermd.
Wakker Emmen constateert enkele zorgelijke zaken, net als het college. Het advies van Archiefbeheer om een nulmeting uit te voeren is opgevolgd. Hieruit moeten een ontwikkelvisie en –plan
komen. De fractie vraagt zich af wat de status is van dit traject.
PvdA deelt de zorgen over de toenemende cybercrime. Zij gaat ervan uit dat de gemeente zich aan
de AVG houdt. De zelfreflectie wijst ernstige tekortkomingen uit die de fractie tot grote zorgen
stemmen. Vreemd dat die niet terugkwamen in de accountantscontrole. Anderzijds is geld vrijgemaakt voor een nulmeting. Dit wacht de PvdA af, maar zij verzoekt hier wel vaart achter te zetten.
CDA vindt dat dit thema in de managementletter thuishoort om over de voortgang te rapporteren.
De fractie begrijpt dat analoge strikt vertrouwelijke stukken niet worden afgeschermd, die op plekken blijven liggen waar ze niet horen. De relatie met cybercrime lijkt minder duidelijk.
VVD deelt de zorg van D66. Bij de analoge gegevens voorziet de fractie eerst geen majeure problemen. Is er een strategische visie in de maak en is schending van privacy daadwerkelijk in het geding?
ChristenUnie is content met de agendering en ook dat het college hiermee aan de slag is gegaan. In
de vorige bespreking vlak voor de zomer van 2018 was er een wat lacherige sfeer bij de toch ernsti-
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ge tekortkomingen die al jaren aan de gang zijn. Hopelijk komt er zicht op een adequate aanpak. De
ChristenUnie benadrukt het belang van grote zorgvuldigheid in dezen.
VEVN vond het privacydeel het meest zorgwekkend in relatie tot de striktere AVG-wetgeving. De
gemeente moet hier veel zorgvuldiger mee omgaan om brokken in de toekomst te voorkomen. Dit
vereist een zorgvuldige aanpak.
GroenLinks is zeer bezorgd over de schending van privacy van de inwoners. Dit probleem is al vaker besproken. De fractie speelt al dringt aan op verbeteringen, zodat dit volgend jaar niet weer een
issue is.
50PLUS complimenteert D66 voor de agendering van belangrijke aspecten als AVG in relatie tot
zorgen over de privacy. Zo staat op de gemeentesite een brief uit juni een inwoner inclusief naam,
adres e.d. De vraag is of dit wettelijk wel is toegestaan.
Reactie college
Wethouder Van der Weide bevestigt dat een aantal dingen niet goed loopt. Hier wordt aan gewerkt: 17 september a.s. besluit het college over aanstelling van de nieuwe gemeentearchivaris en
de raad fiatteert binnenkort de archiefverordening. Het is niet zo dat mensen van buiten zomaar analoge stukken uit de kast kunnen trekken. Wel kan een ambtenaar bij onderbezetting zelf in het archief naar willekeur stukken ophalen. Die vrije toegang is een punt van aandacht, al is elke ambtenaar gebonden aan geheimhouding. De digitale archieven moeten op lange termijn bewaard worden.
Hiertoe wordt samenwerking gezocht met het Drents Archief. De eerste kostenindicatie beloopt
150.000 euro per jaar. De informatiehuishouding hoeft geen score 9 te krijgen, maar moet wel weer
voldoende worden. Of dat in 2020 al haalbaar is, kunnen B&W niet toezeggen.
Tweede termijn
ChristenUnie constateert als voorbeeld dat ambtenaren, ook raadsleden, van de fietsenkelder rechtstreeks het archief in kunnen lopen. Al zijn ook raadsleden gebonden aan geheimhouding, dit is
onwenselijk. De toegang zou met bijvoorbeeld een code beveiligd moeten worden.
D66 stelt inderdaad vast dat de problematiek al meerdere jaren terugkeert in de raad en steeds urgenter wordt. Het wordt hoog tijd voor een verbetervisie. Het is aan de raad dit thema te prioriteren,
bijvoorbeeld op de eigen werkconferentie van 23 september.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit onderwerp in voldoende mate is besproken.
9C.
Brief college inzake rapportage ‘Emmen Vernieuwt 2018’ (op verzoek van de D66-fractie)
Eerste termijn
D66 weet dat van Atalanta en CVE genoeg rapportages beschikbaar waren. Enkele investeringen,
ook enkele Emmen Vernieuwt-projecten, zijn on hold gezet. Het college geeft elke raadscommissie
een update. Zo staat de reconstructie van de Boermarkeweg als realisatie gepland in het derde kwartaal dit jaar, maar was in maart jl. uitgesteld. De vraag is of elke fractie nog een goed beeld heeft
van de actuele projectstatus bij Emmen Vernieuwt. De jaarrapportage houdt alleen rekening met de
besluiten van december 2018.
GroenLinks is net zo geïnteresseerd als D66 in dit thema en heeft precies dezelfde vragen.
CDA heeft geen idee van tekortkomingen in de informatievoorziening bij Emmen Vernieuwt; de
fractie heeft geen behoefte aan de lijvige rapportages van voorheen – hoe noodzakelijk ook. Daar-
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naast wordt het routinegehalte bij soort grote projecten steeds hoger in de gemeente en voert het
college zijn actieve informatieplicht momenteel goed uit.
ChristenUnie heeft geen behoefte aan kwartaalrapportages, al gaat het om 200 miljoen aan investeringen. Het on hold zetten van projecten heeft vooral een financiële oorzaak. De reconstructie
Boermarkeweg is voorlopig gepland voor 2021, maar dat blijkt niet uit de rapportage. De status van
de projectuitvoering begint hierdoor wel wat onoverzichtelijk te worden. De ChristenUnie stelt hiertoe een korte bijpraatsessie met het college voor, zodat de hele raad in één keer ‘bij is’.
PvdA sluit zich aan bij het betoog van de ChristenUnie.
Wakker Emmen zit niet te wachten op de dikke en dure rapportages als in de tijd van Atalanta en
CVE. Op een bijpraatsessie is de fractie niet tegen, maar zij vindt de B&W-mededelingen in de
commissie afdoende en gaat ervan uit dat de raad bij noemenswaardige ontwikkelingen juist en voldoende worden ingelicht.
50PLUS heeft gezien de grote investering van 200 miljoen wel behoefte aan een update op sommige onderdelen.
VVD sluit zich aan bij het voorstel van de ChristenUnie: of een bijpraatsessie en/of een actuele update in de commissievergaderingen.
Reactie college
Wethouder Van der Weide sombert iets minder over de hoeveelheid projecten dan de commissie
lijkt te doen. Ondanks de PAS-problematiek blijven projecten als Klokkenslag, Wilhelmina-, Wester- en Weerdingerstraat, Hondsrugtoren, Schimmeresch, Hoofdstraat-Zuid en diverse andere woningbouw- en ook bereikbaarheidsprojecten doorlopen. Bij de Boermarkeweg was het werk gezien
de voorbereiding, die op dit moment nog loopt, sowieso niet eerder aangevangen. B&W hopen dat
daarna de financiële middelen komen. In de crisisjaren lag voor veel projecten (duur 3-4 jaar) de
voorbereiding stil. Een bijpraatsessie is inderdaad een beter en interactiever communicatiemiddel
dan een rapportage.
Tweede termijn
ChristenUnie dankt het college, dat de handschoen opneemt voor een bijpraatsessie. De raadscommissie somberde niet zozeer over de voortgang, maar mist het overzicht. Alle lopende projecten
staan in groten getale keurig vermeld in de rapportage. De fractie heeft er begrip voor dat in tijden
van krapte de planning bijgesteld moet worden en kijkt uit naar de bijpraatsessie.
D66 heeft evenmin behoefte aan meer rapportages. Na actualisatie van de drie pagina’s van het
jaarverslag, met de planning op hoofdlijnen in de investeringsagenda, aan de hand van de eind
maart uitgestelde projecten in één oogopslag al meer helderheid verschaffen. Naast de B&Wmededelingen in de commissie is de bijpraatavond zeer welkom.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit onderwerp in voldoende mate is besproken.
10.
Vaststellen verslag vorige vergadering
10A. Vaststellen notulen gezamenlijke raadscommissie van 13 juni 2019
Voorzitter Bos stelt vast dat de notulen van 13 juni 2019 ongewijzigd worden goedgekeurd, onder
dankzegging aan de notulist.
11.

Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
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Er zijn geen agenderingsverzoeken.
Voorzitter Bos wijst erop dat als fracties alsnog verzoeken tot agendering hebben, de motivering
daarbij uiterlijk maandag 23 september om 12.00 uur bij de griffie binnen moet zijn.
12.

Overige ingekomen stukken: n.v.t.

13.
Sluiting
Voorzitter Bos sluit de vergadering om 21.23 uur onder dankzegging.
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