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Aimée van der Ham; 'Anita Louwes-Linnemann'; 'Annette Bosch'; 'Arno Grevink';
'Auke Oldenbeuving'; 'Bennie Schulte'; 'Bernadette van der Woude'; 'Carmen
Hoogeveen'; Caroline de Widt; 'Claudia Ester-Schokker';'Dewy Leal'; 'Dirk van
Dijken'; 'Eddy de Vries'; Willem Rixtum; Frank te Winkel; 'Gert Horstman'; 'Gunnar
Jens Bijlsma'; Harma Bentum; 'Harrie Kroeze'; 'Harry Leutscher'; 'Harry van Ommen';
Harry Werkman; 'Henk Bos'; Henk Huttinga; 'Henk Linnemann'; 'Henk Smit'; 'Henk
Sulmann'; Henny Waterham; Jantinus Meijeringh; 'Jenneke Ensink'; 'Jeroen Mulder';
'Johan Grethe'; 'Johan Scheltens'; 'Karel Eggen'; 'Karien Velzing'; 'Leon Herbers';
'Marc Kuiper'; 'Marcel Meijer'; 'Marcel Poelman'; 'Margaret Smit'; Marius Vroom;
'Marlies Harms'; 'Natasja de Graaf'; 'PascalSchrik'; 'Patrick de Jonge'; 'Paulien
Mellema'; Petra Wallenaar; 'René Wittendorp'; 'Reyhan Horasan'; 'Roelof Woltman';
'Secretariaat SOPLUS'; 'Secretariaat CDA'; 'Secretariaat ChristenUnie'; 'Secretariaat
D66'; 'Secretariaat Groenlinks'; 'Secretariaat PvdA'; 'Secretariaat PvdA-1';
'Secretariaat WD'; 'Secretariaat Wakker Emmen'; Sonja Rixtum - Kort; 'Theo Gerth';
Tom Kuilder; 'Ugbaad Kilinçci'; Willem van Heusden; 'Wim Moinat'
Eric van Oosterhout; Guido Rink;Jisse Otter; Marius Vroom; Marjolein Plantinga;
Petra Wallenaar; Raymond Wanders; René van der Weide; Robert Kleine
FW: Mededeling wethouder Otter over gemeentelijke organisatie

Geachte raads- en commissieleden,
Via deze weg wil ik u informeren dat er commotie is ontstaan in de organisatie nadat bekend werd
dat vier concern managers een gratificatie van 1000 euro bruto hebben gekregen. Deze gratificatie
kregen ze omdat ze na het vertrek van de vorige gemeentesecretaris tijdelijk het werk met minder
mensen opgepakt hebben. De concernmanagers hebben besloten de gratificatie terug te geven.
Wij hebben hier vragen over gekregen van Dagblad van het Noorden. Deze hebben wij als volgt
beantwoord:
Namens portefeuillehouder Personeel:
IIHet klopt dat er commotie is ontstaan in de organisatie nadat bekend werd dat 4
concernmanagers een gratificatie van 1000 euro bruto hebben gekregen. Dit is een eenmalige
beloning die een medewerker kan krijgen als hij iets extra's heeft gedaan (CAO gemeenten
2020). Deze gratificatie ontvingen ze omdat ze na het vertrek van de vorige gemeentesecretaris
tijdelijk het werk met minder mensen opgepakt hebben. Het verlenen van de gratificaties past
binnen het beleid van de gemeente. Als portefeuillehouder ben ik over dit besluit geïnformeerd. Ik
begrijp de commotie en ik denk dat ze er heel verstandig aan hebben gedaan om de gratificaties
terug te geven."
Namens gemeentesecretaris Marjolein Plantinga:
"lk ben half januari begonnen bij de gemeente Emmen. Zoals alle gemeenten, heeft ook deze
organisatie al vele jaren te maken met meer taken, minder geld en daardoor een zeer hoge
werkdruk. Niet alle vacatures zijn vanwege de bezuinigingen ingevuld en er wordt knetter hard
gewerkt. We (college en CMT) zien dit. En we begrijpen heel goed dat een bericht over
gratificaties dan helemaal verkeerd valt. De concernmanagers hebben dan ook besloten de
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gratificatie terug te geven. Wat nu heel belangrijk is, is dat ik samen met de concernmanagers en
met het personeel in gesprek ga over de frustratie die er is. En dat gaan we doen."
Met vriendelijke groet,
Jisse Otter
Wethouder
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