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Vragen EOP Emmermeer over Buurtsupport

Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die wij aan de EOP Emmermeer en de andere erkende
overlegpartners hebben gestuurd. In de brief gaan wij in op de vraag van de EOP Emmermeer die zij 5
februarijongstleden aan de raad heeft gesteld over Buurtsupport. De raad heeft op 27 februari
jongstleden besloten de vraag door het college te laten afhandelen.
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Buurtsupport

Geacht bestuur,
De gemeenteraad heeft ons verzocht u een reactie te sturen op uw mail van 5 februari
gemeenteraad. Dat doen wij via deze brief.

2020

aan de

Uitde krant
In het nieuws heeft gestaan dat de integratie van Buurtsupport per 1-1-20 in het Emmens Werkbedrijf
niet is gelukt. Dat betreuren wij. Er is hard gewerkt om de intenties van de partners om te zetten in een
bestuurlijke fusie per 1-1-20. Aan de integratie waren randvoorwaarden verbonden. Het bestuur van de
Stichting Buurtsupport heeft in de afrondende fase van het traject van de bestuurlijke fusie aangegeven
dat Buurtsupport niet kan voldoen aan een van de voorwaarden van de bestuurlijke fusie. Buurtsupport
kijkt nu wat de beste vervolgstappen zijn om te nemen.
Activiteiten behouden
Wij begrijpen en waarderen uw zorgen voor de medewerkers van Buurtsupport die in uw wijk
werkzaamheden doen. Het doel van de intentieverklaring staat ook nu nog steeds voor ons overeind,
namelijk de activiteiten voor de deelnemers van Buurtsupport te borgen en meer mogelijkheden te
creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn wij nog steeds in
afwachting van vervolgstappen van Buurtsupport.
Dezelfde afspraken
Als gemeente zetten wij in het openbaar gebied nog steeds in op inzet van mensen uit de doelgroep
Buurtsupport. Zoals eind vorigjaar met u besproken in de platformoverleggen gaan we Emco opdracht
geven voor het opruimen van zwerfafval in het openbaar gebied. De inzet van de doelgroep Buurtsupport
maakt deel uit van het bestek en is een voorwaarde om het bestek aan de Emco te gunnen. Over de
inhoud van dit bestek hebben wij u in december 2019 geïnformeerd. Welke afspraken Emco en
Buurtsupport vervolgens met elkaar maken, is onderdeel van het onderhandelen tussen deze twee
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partijen. Onderhandelingen over het bestek staan los van het opzeggen van de intentieverklaring
Voortgang onderhandeling
De onderhandelingen over het bestek tussen gemeente en Emco zullen de komende weken afgerond
worden. We verwachten dat in het voorjaar de Emco het bestek gaat uitvoeren. Zodra de afspraken zijn
gemaakt zullen we ook - zoals toegezegd - een informatiebijeenkomst over het bestek voor de EOP's
organiseren.

Mschrift
Omdat u aangeeft dat u de brief stuurt namens een grote meerderheid van EOP's, sturen wij alle Erkende
Overlegpartners een afschrift van deze brief. Ook de raad ontvangt een afschrift.
We reken erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, vragen wij u
contact op te nemen met bovengenoemde ambtenaar.
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