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Onderwerp
Openbare vergadering van de raad van de gemeente Emmen, gehouden op donderdag 2 juli 2020 vanaf 20.30 uur in de raadszaal

Voorzitter
de heer H.F. van Oosterhout
Plaatsvervangend voorzitter
de heer G.I. Horstman
Griffier
de heer H.D. Werkman
Aanwezige raadsleden (32)
de heer G.J. Bijlsma (Wakker Emmen), mevrouw AT. Boschde Veen (ChristenUnie), de heer D.H. van Dijken (CDA), de heer K.P. Eggen (D66), de heer T.R.
Gerth (CDA), de heer J. Grethe (50PLUS), mevrouw AE. van der Ham (Wakker Emmen), mevrouw
M.E. Harms (PvdA), de heer L.H. Herbers (Wakker Emmen), mevrouw T.C. Hoogeveen-Enzing
(D66), mevrouw R. Horasan (PvdA), de heer G.J. Horstman (PvdA), de heer P.M. de Jonge (VVD),
mevrouw U.H. Kilinçci (PvdA), de heer T. Kuilder (PVV), mevrouw D.S. Leal-Keen (Wakker Emmen), mevrouw AG. Louwes-Linnemann (PvdA), de heer M. Meijer (VVD), mevrouw P. Mellema
(CDA), de heer W.L.H. Moinat (SP), de heer B.I. Mulder (PvdA), de heer AR. Oldenbeuving (CDA),
de heer W. Rixtum (PVV), de heer J.C. Scheltens (VVD), de heer P.M. Schrik (Wakker Emmen), de
heer J.R.G. Sulmann (PvdA), mevrouw AK Velzing (Wakker Emmen), de heer D.E. de Vries (Wakker Emmen), de heer J.B.W. Wittendorp (CDA), de heer R. Woltman (Wakker Emmen), mevrouw B.
van der Woude (GroenLinks)
Afwezige raadsleden (8)
de heer H.A Bos (Wakker Emmen), mevrouw J.G. Ensink
(LEF!), de heer H. Huttinga (ChristenUnie), de heer M. Kuiper (SP), de heer R. Leutscher (LEF!), de
heer G.H.H. Linnemann (Wakker Emmen), de heer D.M. Poelman (Wakker Emmen) en mevrouw
S.D. Kort (PVV).
Aanwezige collegeleden (6)
de heer R.E. Kleine, de heer H.F. van Oosterhout, de heer
J. Otter, de heer G.P. Rink, de heer R. Wanders, de heer R. van der Weide
Afwezige collegeleden (--)
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BI.

Opening en vaststelling agenda

Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter: Welkom bij deze raadsvergadering, die ik ga openen. We hadden haar oorspronkelijk
gepland als uitwijkdatum voor de lange raadsvergadering van 25 juni. Maar op 25 juni hebben wij in
die zin al een besluit genomen over de Kadernota met nog aanvullende amendementen en moties, zodat we vandaag de vergadering wat korter zouden kunnen doen.
Ik heb bericht van verhindering van de heer Kuiper, van de heer Bos, van de heer Linnemann, van de
heer Poelman, van de heer Huttinga, van mevrouw Ensink en van meneer Leutscher.
Vaststelling agenda
De voorzitter: Ik neem aan dat ik deze agenda zo kan vaststellen? Dat is verder geen punt? Nee.

B2.

Installatie en beëdiging raadslid

De voorzitter: Dan gaan we naar het tweede agendapunt, officieel geheten de beëdiging en toelating
van een raadslid. Maar er zit wel degelijk een persoon achter dit raadslid: dat is de heer Patrick Michael de Jonge. Dat hang, in alle ernst, samen met het ziek zijn van mevrouw Smit. Ik ga trouwens
morgen nog even op bezoek bij de man van mevrouw Smit om eens even te kijken hoe het gaat.
De tijdelijke benoeming voor de vaste termijn van zestien weken moet daarom opgevolgd worden
door een benoeming met onbepaalde duur. Dat is al door de voorzitter van het centraal stembureau
gedaan. De heer Patrick de Jonge is benoemd. Maar hij kan pas als raadslid optreden als u hem hebt
toegelaten én nadat hij de eed ofbelofte heeft afgelegd. In zijn geval wordt dat de eed.
De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft beoordeeld of meneer De Jonge voldoet aan de eisen
om toegelaten te worden. De commissie bestaat uit de heren Bos, Moinat en Huttinga. De commissie
zal verslag uitbrengen en u adviseren. Ik geef daarvoor het woord aan de heer Moinat.
De heer Moinat (voorzitter commissie onderzoek geloofsbrieven): De commissie heeft onderzoek
gedaan en heeft geen belemmering gevonden om meneer Patrick de Jonge toe te laten tot de gemeenteraad van Emmen.
De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij heeft ook niemand om stemming gevraagd. Mag ik aannemen dat het voorstel, meneer De Jonge toe te laten tot de raad, met algemene stemmen is aangenomen? Aldus besloten.
Dan gaan we nu over tot de beëdiging. De heer De Jonge is aanwezig in ons midden, dat is ook heel
mooi. Daar wordt het een stuk makkelijker van. In de handen van de voorzitter is dan artikel14 van de
Gemeentewet om dat door middel van het afleggen van de eed te doen, Ik vraag zometeen de heer De
Jonge naar voren te komen. Ik vraag iedereen te gaan staan, voor zover mogelijk. Dan zullen wij de
eed laten afleggen.

[Hierna neemt de voorzitter de eed af bij de heer De Jonge, waarna hij formeel is toegelaten als
raadslid van de gemeenteraad van Emmen.]
Hartelijk gefeliciteerd,
wel.

u bent nu officieel toegetreden tot de raad van de gemeente Emmen - dank u

[De voorzitter overhandigt als felicitatie een bos bloemen aan de heer De Jonge.]
Normaal- dat weet u, maar ook even voor de mensen hierbuiten - maken we er even een leuke felicitatieronde van. Dat kan nu niet helaas. Daarom breng ik de felicitaties van harte over, meneer De Jonge, namens alle raadsleden. Als u straks nog even iets tegen de heer De Jonge wilt zeggen, dan kan dat
natuurlijk. Maar ja, in het kader van corona is dat wat ingewikkelder vanavond.

B3.

Sluiting
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Ook ingewikkeld is dat we geen hapje of drankje hebben na afloop. Dus dat wordt een
sobere plechtigheid.
Daarmee kom ik bijna bij de sluiting van deze raadsvergadering. We zijn aan het eind van een bijzonder seizoen - minimaal het slot van het seizoen. Daar hebben we daarstraks over gesproken in het kader van corona. Ik vind het mooi hoe we elkaar daarin hebben kunnen vasthouden.
Ondertussen gaat de wereld ook gewoon wel weer door met elkaar. Er is toch wel een heel ingewikkelde discussie gevoerd over geld. Vanochtend is daar ook vanuit Drenthe volgens mij heel veel aandacht besteed in de Tweede Kamer. We hebben wat te doen, dacht ik, in Nederland om gemeenten
weer een beetje fatsoenlijk in financieel vaarwater te brengen. Daarmee zijn we er nog lang niet. Dat
gaat op weg naar Prinsjesdag, dat gaan we met elkaar volgen. Maar volgens mij hebben wij er vanuit
Emmen alles aan gedaan om a) minimaal een kader te geven voor een sluitende Begroting - daar hebben we de eerste opmaat voor gegeven vorige week, maar b) ook richting het Rijk nog eens even duidelijk te maken dat als je zo 355 gemeenten zo in de steek laat, het dan een heel ingewikkeld verhaal
wordt. In die zin is het wel mooi dat we juist vandaag de laatste raadsvergadering voor het reces hebben. Dat proces gaan we met elkaar volgen.
In de tussentijd wens ik u vooral een heel plezierig reces. Een groot deel van u zal in Nederland blijven, een groot deel van u zal in Drenthe blijven. We weten met elkaar dat dat geen straf is. Blijf gezond, zou ik zeggen, de komende weken en laten we elkaar dan allemaal weer in goede gezondheid
zien ergens na de zomervakantie. De vergadering is gesloten.
Het verzoek is nog dat de fractievoorzitters even blijven zitten.
De voorzitter:

Vastgesteld in de openbare v~rgadering van de raad van 24 september 2020,

Devoo~
:__,------ ---~griffier,
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