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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Bos opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Het ordevoorstel is punt 9A gezien de verwevenheid meteen na punt 3 te behandelen. De agenda wordt met deze
volgordewijziging vastgesteld.
2.
Actuele mededelingen college/presidium
Voorzitter Bos meldt dat slechts zeven raadsleden de enquête ‘Quick scan Lokale Democratie’
hebben ingevuld. Dringend verzoek aan de overigen deze alsnog digitaal in te vullen, om een representatief beeld van de raad te verkrijgen. Dit kan nog uiterlijk 17 februari a.s.
Volgens wethouder Otter zijn bij Emmen Vernieuwt op dit moment geen relevante zaken te melden. 24 februari is er een raadsbijeenkomst. De tijden zijn gewijzigd. De start is 17.30 uur met een
inloop met een broodje, waarna het programma van 18.00-20.00 is. De uitnodiging volgt.
3.
Presentatie Uitvoeringsplan Veiligheid 2020
Burgemeester Van Oosterhout en de heer Lange (teamchef Basisteam Zuidoost-Drenthe) houden de beide presentaties.
CDA ziet Angelslo bovenaan bij de geluidshinder in Emmen. Zijn die getallen absoluut of relatief?
De heer Lange antwoordt dat de getallen absoluut zijn, overgenomen uit de politiesystemen.
D66 informeert of geluidshinder vanuit het Rensenpark en festivals ook wordt meegerekend.
Volgens de heer Lange worden alle meldingen van geluidshinder meegerekend.
D66 vraagt of de politie voldoende capaciteit heeft voor de verwachte digitale topdrukte als gevolg
van de nieuwe Zedenwet.
De heer Lange zet uiteen dat aan dit specialisme bij deze kwetsbare groep heel veel certificaten
hangen. De politie doet alleen de eerste intake, daarna neemt Team Zeden het over. Dat krijgt meer
capaciteit, maar die is niet erg ruim bemeten.
9.

Onderwerpen ter bespreking
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9A.

Uitvoeringsplan Veiligheid 2020 en Jaarplan Politie 2020
(gevraagd zienswijze raadscommissie, op verzoek van het college)
Eerste termijn
SP staat in principe heel positief tegenover het Veiligheidsplan. Wel is zij bang dat de uitvoering
onder druk komt te staan door de hierin geschetste personeelsproblemen.
GroenLinks benadrukt uit eigen ervaring de zorgen rond drugs en alcohol bij jongeren. Is de politie
ook blij met de stappen die de regering heeft gezet om de overlast rond Oud en Nieuw terug te dringen met het vuurwerkverbod?
CDA is onder de indruk van alle activiteiten qua veiligheid en de samenwerking daarbij. De overlast van verwarde personen is verdubbeld de afgelopen vijf jaar. Ligt dit puur aan de aantallen? Bij
verkeersveiligheid in wijken en dorpen heeft de fractie per motie in 2017 extra aandacht gevraagd.
Daar zijn met name de hoge rijsnelheden hinderlijk. Uit een CDA-poll over snelheidsovertredingen
blijkt dat 35% meer wil laten optreden op doorgaande wegen in de bebouwde kom, 22% in
30 km/h-zones en 21% bij basisscholen. Graag een reactie. Ambitie is continue verbetering van de
verkeersveiligheid met minder doden en gewonden tot gevolg. Echter, alleen al het gevoel van minder onveiligheid in het verkeer zal al substantieel effect hebben, denkt het CDA.
ChristenUnie zegt grote dank voor de politie-inzet, waardoor Emmen mede een van de veiligste
grote gemeenten in het land is. Het CBS heeft sterke signalen dat de absolute daling in traditionele
criminaliteit ook komt door minder aangiften en meldingen. Burgers worden ‘murw’ door kleinigheden. Is hier meer over bekend? Ook duiken nieuwe vormen van criminaliteit op. De prioritering
in veiligheid is zeer terecht, juist ook gezien het omvangrijke palet aan verantwoordelijkheden en
ambities. Zijn die wel voldoende diep te prioriteren, gezien de beperkte capaciteit bij politie en
boa’s? Jarenlang inboeten op de sterkte van het Basisteam, dat daarom terecht moet prioriteren,
baart zorgen. Hopelijk zetten zowel de burgemeester als de VDG blijvend druk op Den Haag om dit
tegen te gaan, zeker in een grensregio als Zuidoost-Drenthe. Terecht dat verwarde personen niet bij
de politie thuishoren, maar zij de nauwe samenwerking zoekt met zorginstellingen. De verkeersveiligheid blijft een groot issue onder de inwoners.
PvdA kan zich volledig vinden in de prioriteiten in het Veiligheidsplan. Goed dat terugdringen van
de toename in cybercrime daar onderdeel van is en ook het oplossen van georganiseerde en ondermijnende misdaad: dat lukt niet in enkele jaren. De Rotterdam-wet kan waardevol zijn voor Angelslo om overlast, criminaliteit en woonproblematiek aan te pakken; de kansenzoneregeling kan de
wijkeconomie opkrikken. Is er oog voor in het haalbaarheidsonderzoek dat de vertaling van de wet
soms anders uitpakt? Wordt de raad daarin meegenomen en hoe? Naast Angelslo scoren Bargeres,
Emmerhout en Emmermeer ook vrij hoog qua overlast. Is lering te trekken uit de wijkaanpak? Is
deze ook in te zetten op andere wijken en dorpen? Hoe verhoudt zich de capaciteit van politie en
boa’s tot de ambities in het Veiligheidsplan? De PvdA doet de oproep bij het thema polarisatie niet
alleen de EOP’s te benaderen, maar dit breder te trekken naar buurtwerkers, jongerencoaches, wijkcentra en wellicht verenigingen.
Wakker Emmen ziet in het Veiligheidsplan helder verwoord wat de maatregelen waren en wat de
doelen en prioritering zijn. De ambities zijn niet gering. Er is veel onderling overleg met instanties:
die samenwerking werpt vruchten af. Veiligheid speelt breed een belangrijke rol bij evenementen,
uitgaan en in het verkeer. Graag meer handhaving op de plekken met de grootste overlast. Politie en
boa’s lopen qua capaciteit tegen grenzen aan, mede door forse belasting vanwege de Wet verplichte
GGZ en ongewisse kosten. Dit noopt tot prioritering. Zijn de ambities reëel en uitvoerbaar? Grote
zorgen voor de toekomst zijn het gebrek aan en verloop in vrijwilligers, evenals het nog net halen
van het huidige niveau van toezicht en handhaving op vergunningen. In het plan benadrukt het Ba-
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sisteam de aanwezige wil, maar ook de continue druk qua capaciteit. Op Wakker Emmen komt dit
over als een noodkreet. Maakt de politie gebruik van vrijwilligers? Hoe kijkt de burgemeester aan
tegen de toekomstbestendigheid voor politie en veiligheid?
De kordaatheid in de presentaties geeft LEF! vertrouwen. Bij de overlastcijfers springen vier wijken in Emmen eruit. Het is goed om naast patronen herkennen, in eerdere voorfase problemen voor
de langere termijn te voorkomen. Er loopt al drie jaar een traject in Angelslo. Dit vraagt niet alleen
inzet van de politie, maar ook van de politiek, woningbouwcorporaties en de driehoek gemeentepolitie-Reclassering. De verwarde personen vormen een blijvend groot vraagstuk, door het in 2014
uit elkaar trekken van wonen en zorg. Deze groep blijft verstoken van de nodige aandacht; het is eigenlijk ook niet een politietaak. Vraag is hoe dit structureel is aan te pakken. Verwardheid heeft
naast psychische gesteldheid ook met discipline voor medicijngebruik te maken. Vraag is wanneer
iemand terugkan naar de samenleving in relatie tot beschikbare woonruimte en voldoende begeleiding. Is er een Bibob’achtige procedure voor te stellen voor het oprichten van zorgorganisaties?
Cybercrime is steeds prominenter, maar ook georganiseerde misdaad en ondermijning blijven zorgelijk. Naast aantasting van de structuur van de samenleving wordt ook haar kwaliteit aangetast.
50PLUS vindt het Uitvoeringsplan Veiligheid, dat zaken goed signaleert, aanpakt en meer handvatten voor handhaving biedt, er goed uitzien. Dit kan ervoor zorgen dat Emmen een veilige gemeente
blijft. Is het gezien de grote belasting van de politie wenselijk om meer boa’s in dienst te nemen?
Dit zal zeker in de dorpen en wijken zijn vruchten afwerpen. Er moet veel extra inzet worden gepleegd op de prioriteit van huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet alleen probleemjongeren,
ook hun ouders moeten daarbij worden aangesproken.
Voor D66 geven de presentaties na het werkbezoek en de raadsbijeenkomst duidelijk zicht op de taken van de politie. D66 kan zich volledig vinden in de vijf speerpunten. Het GHB- en ander middelengebruik baart de fractie nog steeds zorgen. Ondanks de met de horeca getroffen maatregel blijft
lachgas een probleem, gezien de nonchalante houding van de jeugd hierover. Voorlichting is van
essentieel belang: die moet naast scholen ook op (sport)verenigingen plaatsvinden. Daarbij is het
aanstellen van topsporters als rolmodellen aan te bevelen; deze inzet is ook bij gezonde voeding
succesvol. De boa’s zijn meer in te zetten op kleine incidenten om de politie te ontlasten. Is het financiële probleem hierbij voor de gemeente toch op te lossen? D66 complimenteert niet alleen de
politie, maar ook de vele stewards en andere vrijwilligers voor hun inzet bij de wedstrijden van FC
Emmen, die vrijwel zonder incidenten verlopen.
VVD kan zich vinden in de prioriteiten in het Uitvoeringsplan 2020. Wel zorgelijk zijn de teruglopende budgetten voor de komende jaren: gelet op de ambities is dit een verkeerde trend. De VVD
blijft zich hardmaken voor meer budget voor handhaving en boa’s. Is er voldoende politiecapaciteit
in Zuidoost-Drenthe in relatie tot de prioriteiten en waar wringt het het meest? Wanneer is het Ontwikkelplan Boa’s te verwachten? Als suggestie noemt de fractie het fenomeen ‘politiekids’.
Reactie college en politie
Burgemeester Van Oosterhout heeft in december een werklunch gehad met wijkagenten. Zij kozen voor hun baan om allerlei maatschappelijke problemen op te lossen, maar ervaren zelf hoe ingewikkeld dit is door de krappe capaciteit. Via het noordelijke burgemeestersoverleg (met OM en
politie) en de VNG lijkt er enig perspectief. Landelijk lijkt men er steeds meer van doordrongen dat
de capaciteit van de politie in Noord-Nederland en Emmen, en ook de vrijwilligers bij de VRD, de
ondergrens bereikt. Boa’s hebben voor hun taken geen bewapening nodig, maar bieden in praktische zin heel goede ondersteuning aan de politie. Hun capaciteit blijft door gebrek aan middelen bij
de gemeente beperkt. Dit vraagt om prioritering via speerpunten en een grens stellen aan het aantal
(grote) risicovolle evenementen, zeker in de zomer. Dat het vuurwerkverbod de overlast rond de
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jaarwisseling terugdringt, is zo zeker nog niet; de landelijke politiek kijkt te gemakkelijk naar de
burgemeester en de politie om hierop te handhaven. De burgemeester voorspelt dat dit de komende
jaren juist eerst tot meer overlast leidt dan nu. Optreden tegen snelheidsovertredingen is belangrijk;
de aandachtsplekken die het CDA noemt, zijn terecht. Dit is inderdaad onderbelicht in de presentaties ten aanzien van het veiligheidsgevoel. Toch voelen de inwoners van deze gemeente zich over
het algemeen heel veilig, wat met de statistieken spoort. Georganiseerde misdaad en ondermijning
vraagt veel van de capaciteit, die de ondergrens raakt. Voor de evaluatie van de Rotterdam-wet is
het nog te vroeg; B&W zullen de raad daarin meenemen. De wijkaanpak in Angelslo verloopt heel
goed. Deze gaat veel verder dan veiligheid en de aanpak leent zich ook voor de drie andere wijken
in Emmen met de nodige onveiligheid. De politie kan niet alles oplossen, dit vergt integrale samenwerking met de betrokken instanties. De aandacht voor verwarde personen is volledig terecht.
Het beheersen van dit probleem is erg complex als zij doorslaan qua gedrag. Anderzijds horen zij
niet blijvend afgezonderd te worden van de samenleving. Dit vraagt ter ontlasting van de politie ook
inzet van de Psycholance en gaat heel redelijk. Middelengebruik onder de jeugd is zorgelijk. Naast
scholen vindt ook voorlichting plaats bij (sport)verenigingen en de suggestie van rolmodellen is
prima. De burgemeester noemt het compliment aan de vrijwilligers bij de thuiswedstrijden van FC
Emmen terecht. De samenwerking boa’s-politie verloopt heel goed, maar ook de Brigata Fanatico
gedraagt zich voorbeeldig, waardoor er relatief weinig inzet nodig is.
Voor de heer Lange is de capaciteit een gewetensvraag. Met 100 man erbij is die nog steeds te krap
daar de politie structureel wordt geconfronteerd met te veel werk en te weinig mensen. Toch is het
team voldoende robuust om de gestelde ambities in het Uitvoeringsplan waar te maken. Intern is er
ook nog wel scherpte en focus nodig, zeker waar het gaat om de verbinding met de bewoners en
adequaat inspringen op urgente vragen. Extra personeel is natuurlijk altijd welkom. De transitie is
dé duidelijke oorzaak voor de verwarde personen. Volgens dit beleid keren zij terecht terug in reguliere woonwijken, maar dit heeft wel gevolgen. Waar de politie constateert dat zorgpartijen minder
goed functioneren, zal zij zeker niet nalaten die bij de gemeente te melden. De politie beschikt bij
verwarde personen over een operationeel expert die fulltime de doelgroep in kaart brengt, ook mensen met drank- en drugsproblemen. Via de persoonsgebonden aanpak worden zij begeleid naar de
juiste zorg. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de vrijwillige politie. Deels groeien mensen door naar reguliere politie, anderzijds groeit het aantal vrijwilligers te weinig door de enorme
druk op de Politieacademie. Dat is zorgelijk, maar het is zoals het is. Waar de vrijwilligerstak is aan
te vullen, zal het Basisteam dat zeker doen. Bij GHB is een zorgpunt met veel overlast, waarvoor
heel goede zorgpartijen zijn ingevlogen. Soms is hun houding nog veel wel te afwachtend: GHB
past niet in de (medische) zorg. De politie poogt samen met de gemeente goede opvang te regelen.
Wethouder Kleine probeert bij de uitvraag rond de aanbesteding jeugd een cijferanalyse te laten
maken met enkele strakkere eisen. Niet alles qua ondermijning komt daarbij boven water, wel meer
inzicht. Op meldingen van politie e.a. is beter in te spelen dankzij de toezichthouders. Bij de kwaliteit van de jeugdaanpak speelt ook de Inspectie een rol. Emmen zal als Drentse centrumgemeente
op afzienbare termijn de nieuwe regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling aanbieden aan
de twaalf Drentse colleges. Deze beschrijft vooral de bestaande situatie. Belangrijker is het bijbehorende uitvoeringsplan van B&W samen met betrokken partijen in het veld, vooral over hoe om te
gaan met de stijging in meldingen. Er speelt een dilemma bij verwarde personen en het streven naar
de inclusieve samenleving. De pilot Optimaal Leven poogt in samenspel tussen gemeente, zorgpartijen, wijkagent en Sedna ondersteuning dichter bij deze groep te regelen. Alle overlast is niet te
voorkomen, wel krijgen zij betere begeleiding in hun thuissituatie. De uitdaging bij de GHBproblematiek is het komen tot goede werkafspraken. Het onderzoek van Trimbos Instituut is nog
niet afgerond, maar wordt bij gereedkoming besproken met de betrokken organisaties.
Wethouder Otter vertelt dat in het Angelslo-programma heel gebiedsgericht en integraal al een
tijdlang problemen worden aangepakt. Hier spelen sociale veiligheid, verpaupering e.d. een rol. De
evaluatie komende zomer richt zicht met name op gebiedsgericht werken door professionals en ge-
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meentelijke diensten. Naar aanleiding van deze ervaringen wordt bekeken hoe zo’n aanpak in andere Emmense wijken is in te voeren.
Tweede termijn
GroenLinks noemt als basis voor veiligheid een goed sociaal beleid. Hoeveel mensen hebben gereageerd op de CDA-poll? De percentages sec zeggen niet zoveel.
CDA antwoordt dat er 78 respondenten waren, wat een aardig beeld geeft. De fractie heeft gezien
de grote werkdruk en de weinige capaciteit grote waardering voor het werk van politie en boa’s.
Hopelijk dringt die waardering ook door tot die organisaties zelf. Opvallend is dat nu heel veel
wordt gepraat over wat politie en de boa’s kunnen doen. Anderzijds kunnen inwoners van Emmen
ook heel veel zaken zelf aanpakken, zoals rondslingerend afval. Dit kan de professionals ook veel
werkdruk ontlasten, met kostenbesparingen van dien. De CDA-fractie ziet een uitnodiging voor een
werkbezoek aan de politie graag tegemoet.
PvdA ziet de vertaling van de Rotterdam-wet op sommige plekken anders uitpakken dan voorgenomen. Is hier oog voor bij het haalbaarheidsonderzoek in Emmen?
LEF! wil zeker niet de verwarde personen terughebben in gesloten inrichtingen. Het grote probleem
is de transitie met een forse bezuiniging en het feit dat gemeenten en politie dit probleem maar moeten oplossen. Het is geen toeval dat dit veel voorkomt in Angelslo en drie andere wijken in Emmen.
Gezien de sociale samenhang en opbouw moet hierop aan de voorkant worden gestuurd om problemen op het gebied van huisvesting, reclassering, maatschappelijk werk etc. te voorkomen. De
politie doet ook kordaat melding als zorgpartijen niet goed functioneren. Heel sterk, want dit levert
naast meer inzicht ook de notie op dat de gemeente als criterium bij de aanbesteding ook samenwerking met en/of oplossend vermogen opneemt. Wordt in het licht van ondermijning bij aanbestedingen behalve financiën ook opgetreden tegen ‘zorgcowboys’, die deze markt aantrekkelijk vinden, zonder dat ze enige ervaring of affiniteit ermee hebben?
D66 deelt de complimenten van de burgemeester voor de Brigata Fanatico van FC Emmen. Graag
verneemt D66 van de resultaten van het Trimbos-onderzoek naar GHB-aanpak. GHB is heel eenvoudig te maken en vraag om extra aanpak, gezien de druk op acute opvang in ziekenhuizen.
Reactie college en politie
Burgemeester Van Oosterhout erkent dat de Rotterdam-wet op veel manieren wordt uitgewerkt.
Het gaat om het in handen krijgen van de instrumenten om te sturen op woningtoewijzing. Lastig is
bijv. het vele particuliere woningbezit met grote diversiteit aan eigenaren, juist aan de onderkant
van de markt. Het college is in gesprek hierover met de corporaties en komt nog met een evaluatie
naar de raad van de Wet woonoverlast c.a. Bij verwarde personen bestaat het dilemma uit het
waarmaken van de inclusieve samenleving en tegelijk de prijs die daarvoor wordt betaald door gemeenten en politie, maar ook de samenleving. De verminderde acceptatiegraad bij overlast speelt
daarin een rol, in relatie tot steeds de politie bellen over elk incident en bij elke rondslingerende
vuilniszak de gemeente bellen. Door iets anders te gedragen, iets meer te tolereren en elkaar aanspreken kan de samenleving zelf ook veel bijdragen en zo gemeente, politie en veiligheidsinstanties
ontlasten. In wijken als Angelslo, Emmerhout, Emmermeer en Bargeres ligt dat lastiger dan in ‘traditionele’ dorpen waar men meer van elkaar accepteert en elkaar sneller aanspreekt.
De heer Lange zal de complimenten van de raadscommissie zeker overbrengen naar zijn Basisteam
en de vrijwilligers bij FC Emmen. Van het verzoek om een werkbezoek is goede notie genomen.
Wethouder Wanders noemt het kernteam (met o.a. politie), dat wekelijks casuïstiek bespreekt in
fysiek en sociaal domein en acteert op meldingen. Al is de scheidslijn tussen bestuurs- en strafrecht
complex, waar aantoonbaar is het functioneren van zorgorganisaties zeker onderdeel van aanbeste-
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dingen. Uiteindelijk moeten de inwoners die passende zorg krijgen waarvoor gemeenschapsgeld beschikbaar is gesteld.
Wethouder Kleine is het eens met de sociale basis die onder het Veiligheidsplan ligt. Bij de volgende halfjaarlijkse Informatieavond Sociaal Domein lijkt het goed enkele partijen uit te nodigen
om door te praten over de GHB-aanpak. Controle op functioneren van zorgorganisaties bij aanbestedingen, naast certificeringen en andere kwaliteitseisen, is lastig. Intrinsieke motivaties om in te
schrijven op aanbestedingen zijn heel lastig concreet te maken. De gemeente probeert dat zorgpunt
te ondervangen, maar alles uitsluiten is niet mogelijk.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit onderwerp in voldoende mate is besproken.
4.

Spreekrecht niet-geagendeerde onderwerpen: n.v.t.

5.
Rondvraag
D66 maakt zich met de PvdA zorgen over afschaffing van preventieve logopedie. Volgens de wethouder zou het niet zo hard lopen. Vervult hij wel de toegezegde actieve rol i.c. naar het onderwijs,
gezien de brief van de GGD over het B&W-besluit over stopzetten van de preventieve logopedie?
Wethouder Kleine overlegt wekelijks met het onderwijs. Hierin wordt druk gekeken hoe het primair onderwijs op een andere manier is te ondersteunen. Afspraak is dat de GGD – zij het laat –
communiceert over preventieve logopedie, omdat de gemeente dit daar ingekocht heeft.
D66 vindt die brief toch wat mosterd na de maaltijd en roept de wethouder op om met het hele onderwijsveld in gesprek te gaan over dit thema, zeker gezien de ambities qua laaggeletterdheid.
Wethouder Kleine zegt toe, zich hiervoor blijvend in te spannen, zowel via ambtelijke als bestuurlijke overleggen.
Wakker Emmen ziet een hernieuwd tekort aan huisartsen in de gemeente. Dit heeft patiëntenstop
tot gevolg in Emmen en Barger-Compascuum, waar een digitaal experiment loopt. Ziet de wethouder mogelijkheden om actie te ondernemen? In het project Zorg voor de Regio kregen streekhuizen
andere taken, met een belangrijke rol voor huisartsen om de zorg en veiligheid te waarborgen. Welke gevolgen heeft het huisartsentekort? Welke structurele oplossing is hiervoor denkbaar?
Wethouder Wanders deelt de zorgen over de huisartsenzorg- en andere eerstelijnszorg. De grootste verzekeraar heeft geen meldingen ontvangen van mensen die geen huisarts kunnen vinden. In
Emmen is het geen absoluut probleem. Afgezien van wat vertraging in sommige postcodegebieden
worden nog steeds nieuwe patiënten aangenomen. In het Actieplan Zorglandschap heeft ProScope
de toekomstige ontwikkelingen geanalyseerd in de eerstelijnszorg, wat het college samen met huisartsen en zorgverzekeraars aan het vertalen is naar een uitvoeringsplan met gerichte aanbevelingen.
Die moeten leiden tot een structurelere oplossing voor het huisartsentekort. Er zitten heel veel complicaties bij zoals waarnemers die alleen parttime werken en patiënten op naam. De oprichting van
de lokale HBO-V-opleiding maakt onderdeel van deze samenwerking. Bij Zorg voor de Regio, gericht op instandhouding van de acute complexe zorg in Drenthe, waren huisartsen nauw betrokken.
Alles staat of valt met capaciteit, dus ook dit vergt om structurele oplossingen. De gemeente is niet
eerstverantwoordelijke partij, maar B&W erkennen wel het grote maatschappelijke belang hierbij.
6.

Bespreken C-stukken: n.v.t.

7.
Bespreken B-stukken
7A.
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
Eerste termijn
D66 stemt er volledig mee in dat het voorzitterschap bij de directeur van de VRD komt te liggen.
Ook de update van de passage over taken van de Meldkamer en de positie van de directeur Publieke
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Gezondheid is prima. De geel gearceerde wijzigingen lezen heel prettig – ook een aanbeveling voor
wijzigingen in gemeentelijke stukken.
Wakker Emmen ziet geen aanleiding om niet in te stemmen met deze wijziging.
ChristenUnie geeft een compliment voor de vindbaarheid van de wijzigingen in het document.
Pregnant daarin is de denkelijk qua inhoud versmalde functiewijziging bij de Meldkamer.
Reactie college
Burgemeester Van Oosterhout verklaart de wijziging van de Meldkamerfunctie vooral op redactionele gronden, door teksten te combineren. Vanuit het perspectief van de gemeente is geen sprake
van wezenlijke verandering in de functie-inhoud van de Meldkamer.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit raadsvoorstel als A-stuk naar de raad gaat.
8.
Bespreken A-stukken
8A.
Verantwoording fractievergoeding 2018 LEF!
VVD benoemt dat naast LEF! ook de PVV niet aan tijdig hun verantwoording hebben aangeleverd.
De termijn is 1 maart, maar zij leverden de stukken pas een halfjaar later c.q. eind 2019 aan. Zo
veelomvattend is deze taak niet, de VVD wijst op de voorbeeldfunctie van de raad. Waarom heeft
dit zo lang moeten duren? De VVD betreurt zeer dat de forse extra accountantskosten ten koste
gaan van extra gemeenschapsgeld.
D66 heeft zich verbaasd over de late aanlevering door LEF! in relatie tot de lage bestedingen. De
extra accountantscontrole kost 2.400 euro gemeenschapsgeld en de raad heeft ook een voorbeeldfunctie. Graag een toelichting van zowel LEF! als de PVV.
LEF! erkent de te late indiening en biedt excuses aan. Het ingediende concept was niet op orde en
ook door persoonlijke omstandigheden kreeg dit niet de juiste aandacht, met vertraging tot gevolg.
Wel vraagt de fractie zich sterk af hoe het kan dat de accountant omgerekend zo’n 16 uur besteedde
aan één A4’tje met cijfers. LEF! maakt zich zorgen over het gecontacteerde bedrag.
D66 accepteert de excuses van LEF!. De ‘persoonlijke omstandigheden’ worden niet toegelicht,
maar D66 blijft de ruim te late indiening betreuren.
Wakker Emmen betreurt het ook dat 2.400 euro gemeenschapsgeld is verspild. Hopelijk is dit de
laatste keer dat dit voorkomt.
ChristenUnie wijst op de voorbeeldfunctie van de gemeenteraad bij het afleggen van verantwoording en transparantie, zodat ook inwoners weten dat de raad integer omgaat met haar vergoedingen.
Dit noopt tot tijdige indiening. De hoge accountantskosten en opnieuw opleveren van het hele assurancerapport verwonderen de fractie ook zeer, terwijl er maar een paar zinnen aan zijn toegevoegd.
CDA sluit zich aan bij de betogen over de indieningstermijn. Misschien wel goed om dit moment
aan te grijpen of de raad dit systeem wel in de benen wil houden. De fractie vindt dit ieder jaar weer
‘een gedoe’. Kan dit ook zonder accountantscontrole, bijvoorbeeld via publicatie op de gemeentewebsite?
D66 kan zich dit gevoel enerzijds voorstellen, anderzijds wijst zij op de gemaakte afspraken. Dat
‘gedoe’ valt in de praktijk reuze mee. Controle door de accountant draagt wel bij aan transparantie.
VVD is het eens met D66 dat de verantwoording niet veel inspanning vergt. De indieningstermijn is
redelijk. Als de accountantscontrole wordt afgeschaft, levert dat wel problemen op als fracties hun
verantwoording niet tijdig indienen. De vraag is hoe dat anders te handhaven is.
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ChristenUnie denkt dat externe controle op de rechtmatigheid van de uitgaven altijd nodig is – los
van of de accountant of een ander die uitvoert. De fractie noemt dat fatsoenlijk en gedegen, zeker
daar de aangewezen registratiemethode heel transparant is.
PVV kan niet ingaan op de vragen bij afwezigheid van de fractievoorzitter, die hiervoor verantwoordelijk is. Dit wordt naar hem teruggekoppeld. De fractie betreurt de late indiening en schrikt
van de hoge kosten van de extra controle. Het is eeuwig zonde gemeenschapsgeld zo te verspillen.
De PVV zal er alles aan doen de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren en dit soort incidenten
in de toekomst te voorkomen.
Voorzitter Bos stelt voor deze input in het presidiumoverleg en daarna in het fractievoorzittersoverleg te bespreken. Het raadsvoorstel gaat als A-stuk naar de raad.
10.
Vaststellen verslag vorige vergadering
10A. Vaststellen notulen raadscommissie BM&E van 16 januari 2020
Voorzitter Bos stelt vast dat de notulen van 16 januari 2020 ongewijzigd worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de notulist.
10B. Vaststellen notulen raadscommissie Samenleving van 14 januari 2020
ChristenUnie vraagt om correctie van het woonadres van inspreker de heer Hendriks. De Mr.
Kampstraat is niet in, maar vlak naast het Rensenpark.
Voorzitter Bos stelt vast dat de notulen van 16 januari 2020 met deze wijziging worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de notuliste.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
GroenLinks wil graag stuk 11D voor de volgende commissie agenderen, de motivering volgt.
Voorzitter Bos wijst erop dat die motivering dan uiterlijk maandag 17 februari a.s. 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 21.15 uur onder dankzegging.
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