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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Bos opent de digitale vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Actuele mededelingen college/presidium
Wethouder Kleine wijst de raadscommissie vanwege de vrij late uitnodiging op de online informatieavond van 8 december over Buffer Zuid in Bargerveen. Hier zullen ook Statenleden en waterschapsbestuurders bij aanschuiven.
Wethouder Otter heeft over Emmen Vernieuwt geen nieuws te melden. De werkbijeenkomst rond
de woningmarktanalyse staat gepland voor 5 januari. De website van erfgoednetwerk ‘Daar kom jij
weg’ met tienduizenden foto’s van alle historische kringen is inmiddels live gegaan; dit krijgt begin
2021 een vervolg met een separate presentatie.
Burgemeester Van Oosterhout meldt dat het ondanks de complexe coronamaatregelen gelukt is
voldoende stemlokalen in te richten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart worden gestemd. Op 15 en 16 maart is er beperkte openstelling voor mensen die eerder willen stemmen.
B&W roepen vrijwilligers op voor de stembureaus. Daar zijn meer personen dan normaal nodig om
te tellen of anderszins te ondersteunen.
3.

Presentatie: n.v.t.

4.

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

5.
Rondvraag
D66 herhaalt de rondvraag van 10 september over de status van de afhandeling van het Wobverzoek van CQ en of er hierdoor vertraging in de rechtszaak te verwachten is.
Wethouder Otter zegt dat het college uiterlijk 15 december besluit over het Wob-verzoek. Het college heeft geen invloed op de planning van de rechtszaak: die is aan de rechtbank.
50PLUS noemt de brief van 30 november over de parkeer- en bezoekersvergunning voor de bewoners van schilgebied Zuid-Oost (Beatrix-, Juliana- en Molenstraat). Onder hen zijn veel oudere
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digibeten die niet weten hoe zij digitaal de vergunningen tijdig kunnen aanvragen. Telefonisch kregen zij van de dienstdoende ambtenaar te horen dat deze hier ook geen antwoord op had. Hoe kunnen deze verontruste bewoners tijdig over een vergunning beschikken?
Wethouder Otter zal deze vraag doorspelen naar collega Van der Weide voor een schriftelijk antwoord binnen twee weken.
PvdA ontvangt overlastsignalen in Emmerhout over vuurwerk en drugsgebruik rondom het Sportplein. Sommige bewoners voelen zich onveilig, vooral na het laatste steekincident. Is onlangs hierover overlegd met EOP Emmerhout? Wordt daarbij een plan van aanpak gehanteerd?
Burgemeester Van Oosterhout weet dat deze problematiek vanaf de zomer speelt, in wisselende
frequentie. Na diverse meldingen aan de politie is ambtelijk overlegd met omwonenden. Na telefonisch vooroverleg spreekt de burgemeester 7 december met de EOP over de overlast. De samenstelling van genoemde jongeren wisselt, waardoor het lastig is grip op hen te krijgen. Het aantal incidenten is te overzien, maar de gevoelens van onveiligheid zijn heel begrijpelijk. Er geldt een specifiek plan van aanpak. Naast politie-inzet helpen ook de activiteiten die buurtsportcoaches en jongerenwerkers organiseren. De overlast is nog niet weg, maar het streven is de omwonenden rond het
Sportplein zo snel mogelijk het gevoel van veiligheid terug te geven.
6.

Bespreken C-stukken: n.v.t.

7.
Bespreken B-stukken
7A.
RKE-rapport ‘DoeMee onderzoek Toezicht en Handhaving – Openbare orde en veiligheid’
Eerste termijn
Wakker Emmen leest dat de aanbevelingen worden overgenomen, maar wijst erop dat de theorie
niet aansluit op de praktijk van de onvoorspelbare samenleving. De fractie is voorstander van dit beleid en juicht het extra boa-budget toe, maar meent dat hier later structureel meer geld naartoe moet.
Wanneer worden de resultaten gepresenteerd, om die te kunnen vergelijken met andere gemeenten?
PvdA kan meegaan in beide besluiten, de drie onderzoeksaanbevelingen en de monitoring van updates die in het rapport staan genoemd.
PVV ziet dat door het incidentgedreven handelen de specifieke wijk- en jeugdboa’s niet aan hun reguliere werk toekomen. Welke van de drie aanbevelingen, naar aanleiding van een eerdere commissievergadering, heeft ten doel deze door de RKE vermelde specifieke problematiek op te lossen?
D66 verwijst naar zijn bijdrage in de oktobercommissie en kan zich vinden in de twee punten van
het voorgestelde besluit.
LEF! sluit zich aan bij het betoog van Wakker Emmen.
50PLUS wil dat Emmen de veiligste grote gemeente moet blijven. Er moet worden gewaakt voor
ondermijnende criminaliteit. Verheugend is daarom de eerste stap van twee extra boa’s die ten goede komt aan de veiligheid van de inwoners.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit raadsvoorstel als A-stuk naar de raad gaat en zegt toe, de vraag van
de PVV naar de secretaris van de RKE door te sturen voor een schriftelijke beantwoording.
7B.
15 Belasting- en tarievenverordeningen 2021
Eerste termijn
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ChristenUnie leest in de toelichting dat, gezien de gevolgen van de coronapandemie voor de ondernemers in Emmen-centrum, het college nu niet voor verdere verhoging kiest van de parkeertarieven. Dit houdt impliciet een begrotingswijziging in. Hoe denken B&W dit te dekken?
50PLUS ziet dat in 2021 de parkeertarieven met 3% generiek worden verhoogd. De fractie verzoekt
om verlaging hiervan, net als in meerdere andere grote steden, omdat het MKB in Emmen-centrum
het al zo moeilijk heeft door de coronacrisis. Dit komt ook ten goede aan de leegstand.
CDA informeert of het klopt dat het OZB-tarief voor woningen gelijk blijft, maar door de gemiddelde waardestijging er in 2021 6% meer OZB-opbrengsten zijn te verwachten. Volgens de jongste
Kadernota wordt de 2% verhoging uit 2020 structureel gemaakt: dan stijgen de OZB-opbrengsten
toch met 8% (6% plus 2%)?
Wakker Emmen kan zich volledig vinden in dit voorstel als juridische basis voor deze belastingen
en tarieven, voortvloeiend uit de vastgestelde Begroting. De fractie noemt het streven naar zoveel
mogelijk uniformiteit in de verordeningen lovenswaardig. Goed dat er extra controlemomenten
worden ingebouwd, die de kans op onvolledigheden minimaliseren.
PvdA ziet de verordeningen als weerslag van de vastgestelde Begroting. De wethouder zou nog
overleggen met de sportverenigingen. De PvdA gaat er dus van uit dat de sporttarieven nog niet zijn
verrekend in de nieuwe tarieven. Klopt dit?
D66 stelt vast dat de verordeningen het gevolg zijn van de begin november vastgestelde Begroting.
Toen waren de gevolgen van de langere sluiting nog niet helemaal te overzien voor de horeca. D66
verzocht daarom al bij de begrotingsraad de toeristenbelasting in 2021 niet te verhogen en deze derving te dekken uit de rijksmiddelen voor het coronafonds. Hoe denken de andere fracties hierover?
PVV is er fel tegenstander van dat de inwoners en bezoekers van de gemeente worden gebruikt om
de Begroting sluitend te maken. Daarom zal de fractie tegen dit voorstel stemmen.
Reactie college
Wethouder Otter zegt dat de veronderstelling van het CDA over de OZB-opbrengsten klopt. Het
begrote streven van 6% meer inkomsten in 2021 ten opzichte van 2020 (dus inclusief de dat jaar incidentele 2% verhoging) komt inderdaad overeen met de navenante waardestijging van de woningen. De taakstelling is deels gerealiseerd door een ander vergunningenstelsel rond parkeren. B&W
kiezen ervoor het andere deel niet te dekken uit verhoging van de parkeertarieven, om de situatie
voor de detailhandel in Emmen-centrum niet verder te compliceren. De parkeerexploitatie kampt op
dit moment met minder inkomsten. Sinds maart 2020, maar naar verwachting ook in een groot deel
van 2021, wordt minder geparkeerd in Emmen-centrum. Daarom is verlaging van de tarieven zeker
niet aan de orde. Door de tarieven gelijk te houden wordt het exploitatiegat wel groter; het college
zal voor 2021 naar nadere dekking zoeken, mogelijk vanuit de rijkscompensatiemiddelen. De bedragen in de verordening van de sporttarieven zijn inclusief de 10% verhoging. Er lopen overleggen
met de verenigingen over compenserende maatregelen versus eigen inzet. Mocht dat leiden tot aanpassing van de sporttarieven, dan komt het college hierop terug bij de raad.
Tweede termijn
CDA ging ervan uit dat bij de 6% meer OZB-opbrengsten in 2021 ook de volumestijging van de
woningvoorraad meespeelde. De 2% verhoging in 2020 is volgens de fractie niet incidenteel, maar
is structureel gemaakt.
De vraag van D66 over afzien van verhoging van de toeristenbelasting is niet beantwoord.
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Reactie college
Wethouder Otter bevestigt dat de 2% OZB-verhoging in 2020 aanvankelijk incidenteel was. Vanwege de bezuinigingstaakstelling van 12 miljoen is besloten de 2% verhoging structureel te maken.
Daarbovenop worden over 2021 6% meer OZB-inkomsten verwacht. De vraag van D66 was aan de
andere fracties gericht, niet aan het college. De toeristenbelasting raakt een deel van de horeca, namelijk de verblijfsaccommodaties. Het B&W-standpunt is dat uiteindelijk de klant die verhoging
betaalt. De horecaondernemer zelf wordt door de verhoging niet extra getroffen.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit raadsvoorstel als B-stuk naar de raad gaat.
8.
Bespreken A-stukken
8A.
Wijziging GR Recreatieschap Drenthe
Wakker Emmen heeft notie genomen van deze GR-wijziging. De fractie stemt hiermee in.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit raadsvoorstel als A-stuk naar de raad gaat.
9.
9A.

Onderwerpen ter bespreking
Coronawetgeving en lokale aanpak c.a.
(gevraagd zienswijze raadscommissie, op verzoek van het college)
Inleiding
Burgemeester Van Oosterhout meldt dat het verloop van de coronabesmettingen zorgelijk blijft.
Zij lopen niet schrikbarend op, maar de daling zet minder door dan enkele weken geleden. De meeste inwoners spannen zich in om zich aan de regels te houden, van grote excessen is geen sprake – op
een enkel illegaal feestje of terechtwijzing na. GRIP-4 blijft overeind, tegelijkertijd zijn de noodverordeningen stopgezet vanaf de tijdelijke coronawet per 1 december. Daar dit een landelijke wet
is, geeft nog steeds het ministerie de kaders en de ruimte aan. Op termijn krijgen burgemeesters en
colleges meer mogelijkheden om in te spelen op de uiteenlopende effecten. Ook gemeenteraden
kunnen meer richting aan geven aan de signalen die zij ontvangen vanuit de bevolking. Laat onverlet dat Nederland zich nog steeds midden in een pandemie bevindt, die nog lang niet over is. Van
een nieuw kader met ontheffingen is dus geenszins sprake. De Oud en Nieuw-viering is dit jaar een
complexe zaak door de combinatie van de coronamaatregelen, het vuurwerk- en samenscholingsverbod en de discussie rond carbidschieten. 4 december wordt van 17.00-18.00 uur een webinar gehouden van de Veiligheidsregio Drenthe, die een nadere toelichting geeft en ingaat op vragen.
Eerste termijn
Wakker Emmen beseft dat de coronasituatie voorlopig zal blijven zoals die is, al zijn er positieve
berichten over vaccins, die hopelijk spoedig het einde inluiden van deze crisis. De fractie kan zich
vinden in de voorgestelde maandelijkse update in de commissie. In urgente gevallen zou de raad
bijvoorbeeld via een fractievoorzittersoverleg geïnformeerd kunnen worden. Het vuurwerkverbod
zal naar verwachting tot minder slachtoffers leiden, maar kan niet voorkomen dat her en der knalvuurwerk wordt afgestoken. Massale handhaving door politie en boa’s is praktisch gezien dan ook
niet mogelijk. Wakker Emmen vraagt hen zich te richten op dreigende escalaties en andere lokale
probleemsituaties. De fractie hoopt dat de inwoners hun goede gedrag ten aanzien van de coronamaatregelen meenemen naar de jaarwisseling.
PvdA memoreert dat 2020 niet het jaar is waarop iedereen had gehoopt: sinds half maart geen feestjes, evenementen of bijeenkomsten. Ook een grootse en meeslepende viering van Oud en Nieuw zit
er niet in gezien de realiteit dat de samenleving nog midden in de pandemie zit. De worsteling van
de burgemeester hieromtrent is heel goed te begrijpen. De PvdA benadrukt de ongekend hoge druk
op de zorg, die ook de komende periode, zeker rond de jaarwisseling, moet worden ontzien. Het

4

toestaan van carbidschieten staat hier haaks op, zeker daar de burgemeester rekening houdt met
meer losse initiatieven van onervaren ‘knallers’. De fractie maakt zich zorgen over de handhaving,
die haar praktische grenzen kent. De PvdA gunt iedereen een mooie viering, tegelijk gunt zij de
zorg meer rust. De fractie leest tussen de regels van de brief van de burgemeester door dat het besluit eigenlijk al is genomen en de raadscommissie alleen wordt geïnformeerd. Wordt de positie van
de raad wel voldoende geborgd? Zij moet echt kunnen meedenken in dit soort besluiten. De PvdA
wilde een oproep doen om met scholieren in gesprek te gaan over hoe de jaarwisseling voor hen wel
leuk is te maken. Maar is het, vier weken voordien, daar nu al niet te laat voor? Is het een idee voor
de komende maanden een coronamonitor bij te houden en regelmatig te delen met de raad, zoals de
gemeente Roosendaal die hanteert? De PvdA hoopt al met al op een veilige jaarwisseling.
CDA is bij de informatievoorziening richting de raad voorstander van de pragmatische insteek: doe
dat waar mogelijk en rapporteer maandelijks achteraf. Ten aanzien van de vuurwerkmaatregelen
heeft de fractie geen opmerkingen. Wel vraagt zij om aandacht voor de veiligheid van de hulpverleners, die zeker komende jaarwisseling in het gedrang kan raken. Het CDA worstelt met het dilemma
rond carbidschieten. Prima dat er op die locaties geen feesttenten, biertaps en publiek worden toegestaan. Gezien de decemberdrukte in de winkelstraten moet het ook wel mogelijk zijn in kleine kring
carbid te schieten; bij deze buitenactiviteit is het besmettingsrisico beperkt. Het lijkt goed ontheffingen te verlenen voor de bekende, vaste organisatoren van carbidschieten; dit zal ook tot minder
‘losse’ initiatieven leiden. Het is begrijpelijk dat de jongeren elkaar bij de jaarwisseling opzoeken
omdat zij een uitlaatklep nodig hebben. Maar het CDA verwacht niet dat zij dan op een online meeting zitten te wachten, zeker niet omdat zij op school e.d. al heel veel schermtijd doorbrengen. Is het
in plaats daarvan niet beter ze uit te nodigen voor beperkte fysieke bijeenkomsten van maximaal
acht personen, om grote feesten zoveel mogelijk te voorkomen?
PVV denkt dat het bij de jeugd verstandig is naar praktische oplossingen te zoeken in plaats van online meetings. Het blijft volgens de burgemeester van belang de raad bij de corona-aanpak te betrekken. Welke lokale rol kan, moet en mag de raad als volksvertegenwoordiging zowel juridisch
als praktisch spelen in de coronacrisis?
VVD is van mening dat het een goed voorstel is om de raad regelmatig bij dit thema te betrekken.
De dilemma’s bij de jaarwisseling zijn heel lastig, eenvoudige oplossingen zijn er niet. De VVD
kan zich op hoofdlijnen prima vinden in de denkrichting van de burgemeester. Wel interessant is te
vernemen welke afwegingen hij daarbij heeft gemaakt om de ijsbaan in Emmen-centrum wel toe te
staan deze maand.
D66 denkt dat de meeste mensen graag snel afscheid willen nemen van coronajaar 2020 – zeker de
jeugd. Excessen als de partybus in Groningen zijn niet goed te praten, maar wel enigszins begrijpelijk. In het algemeen volgt de bevolking de maatregelen goed op. Het Rijk volgt bij zijn aanpak de
wetenschap en houdt ogen en oren voor maatschappelijk draagvlak. Voor de betrokkenheid van de
raad bij de lokale corona-aanpak ziet D66 in diverse beleidskaders en wetgeving voldoende handvatten. De burgemeester moet de raad zo goed mogelijk betrekken bij het ontheffingenbeleid, door
maandelijks de voortgangsresultaten te bespreken met raad en college, bijvoorbeeld als vast agendapunt in de commissie BM&E. Ontheffing van grote evenementen of situaties die vermoedelijk
ophef veroorzaken, zijn vooraf met de raad te bespreken. Daarnaast blijft de informatieplicht van de
burgemeester aan de raad geldend. Bovendien kan de raad op grond van de Gemeentewet ook zelf
onderwerpen aandragen waarover zij door de burgemeester wil worden geïnformeerd. Het carbidschieten is een langlopende traditie, ook in deze gemeente. De vraag is hoe strikt je daarbij moet
handhaven. D66 onthoudt zich daarbij van een mening.
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ChristenUnie denkt dat volstaan kan worden met een maandelijks bijpraatmoment van de raad via
de commissie BM&E of een brief. Bij urgente gevallen is bijvoorbeeld via het fractievoorzittersoverleg of per e-mail de raad snel in te lichten. Het inbrengen van onderwerpen naar keuze door de
raad vergt specifieke werkafspraken. Wellicht kan het presidium zich hierover buigen, om een wirwar van agenderingsverzoeken te voorkomen. De handhaving rond de jaarwisseling ziet de fractie
met enig angst en beven tegemoet. Anderzijds moet de (lokale) overheid een beroep doen op het
gezonde verstand van met name ouders en de nuchtere inslag van de Emmense jeugd. Het afsteken
van vuurwerk is niet op elke plek te handhaven. De ChristenUnie roept op alleen de excessen te beteugelen. Zij verwacht dat van het gevoerde overleg met de carbidschieters en maatregelen als beperkte aanwezigheid bij die activiteit een zelfregulerende werking zal uitgaan. Het lijkt goed om bij
Oud en Nieuw pragmatisch met de jeugd om te gaan, door wellicht beperkt feestjes (tot bijvoorbeeld acht personen) toe te staan met toezicht door ouders e.a. De ChristenUnie hoopt van harte dat
de jaarwisseling redelijk ordelijk verloopt. De VNG-notitie adviseert een projectorganisatie op te
tuigen om de lokale aanpak in te regelen. Dit komt nogal bureaucratisch en massief over. Heeft de
burgemeester daar zelf eigenlijk wel behoefte aan?
GroenLinks vindt een maandelijkse briefing van de raad over de status van de corona-aanpak een
goed idee. De fractie maakt zich ernstig zorgen over de jaarwisseling en de handhaving van het
vuurwerkverbod. In voorgaande jaren ervoer de burgemeester weinig problemen, maar de situatie in
Bargeres is al een tijdlang problematisch qua vuurwerk en carbidschieten. GroenLinks is nog niet
gerust op een goede afloop van Oud en Nieuw. Welke acties worden ondernomen om excessen voor
te zijn?
Reactie college
Burgemeester Van Oosterhout maakt een brede voorkeur op voor maandrapportages over de lokale corona-aanpak in de raadscommissie, met updates tussendoor bij urgentie. Het lijkt goed in het
presidium daar nadere afspraken over te maken om de agendering, die aan de raad is, enigszins te
stroomlijnen. De burgemeester roept daarbij op tot zoveel mogelijk pragmatisme. Hij heeft voorgaande jaren zeker niet gezegd dat het toen wel meeviel met de vuurwerkoverlast bij Oud en
Nieuw. Die uitspraak betrof alleen de schade en ongelukken. De driehoek politie-OM-burgemeester
maakt zich echter wel degelijk zorgen over de handhaving van het vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. De vraag is of het wel zo verstandig is juist dat verbod op dit moment uit te
vaardigen, dat zeker in deze coronatijd én in de grensregio’s een zware wissel trekt op de handhaving. Hiervoor zijn goede plannen gemaakt waarbij alle verloven zijn ingetrokken, zowel in de aanloop naar als tijdens Oud en Nieuw. Er vinden grenscontroles plaats op de illegale invoer van vuurwerk. De door de fracties gestelde vragen over carbidschieten komen overeen met die van de burgemeesters, die hierin tot een Drentse lijn zijn gekomen. De heer Van Oosterhout heeft 10-15 carbidteams hierover gesproken. Het sec verbieden van carbidschieten zou naast het vuurwerkverbod
wel veel heel problematisch zijn. Daarom is in de overleggen met de carbidteams en binnen de Veiligheidsregio tot een goede balans gekomen tussen het maximeren qua aantal en het verbieden van
(tent)feesten. Dit heeft geleid tot meerdere annuleringen door carbidteams die grote feesten organiseren. Te verwachten is dat het aantal onervaren knallers beperkt zal zijn, omdat er genoeg plekken
zijn waar al geknald wordt. Bestuurlijk wordt de noodzaak gevoeld iets te organiseren voor de
jeugd. De verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de jaarwisseling ligt bij de jeugd zelf en
de ouders, maar voor de gemeenten ligt er ook een ondersteunende taak. Zo is de ijsbaan deze
maand opengesteld voor de jeugd tot 18 jaar. De organisatoren zijn bereid gevonden juist dit jaar
deze traditie in ere te houden om de jeugd perspectief te bieden. Daarbij zijn afspraken met de gemeente gemaakt over de catering rondom de ijsbaan: die blijft beperkt tot standjes met warme dranken voor ouders, die op afstand van de baan blijven. Voorts hebben buurtsportcoaches fysieke activiteiten uitgewerkt, naast de online evenementen. Het klopt dat de projectorganisatie massief wordt
beschreven; anderzijds is die wel nodig gezien de noodzakelijke afstemming in de Veiligheidsregio,
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VDG en diverse andere bestuurlijke overleggen provinciaal en landelijk. De gemeente Emmen probeert een klein coronateam samen te stellen, bijgestaan door jongeren. Het college buigt zich wekelijks over de gevolgen voor de verschillende beleidsportefeuilles. De veiligheid van de hulpverleners tijdens de jaarwisseling baart de Veiligheidsregio zorgen. Zij staan permanent letterlijk in de
vuurlinie. De burgemeester roept de inwoners op, het gezond verstand te gebruiken bij incidenten
en elkaar onderling op gedrag aan te spreken. De druk op de zorg, politie en boa’s is immers al
maandenlang groot genoeg. Ondanks dat de jaarwisseling een huzarenstukje zal worden, hoopt burgemeester Van Oosterhout op een veilig Oud en Nieuw voor zowel de inwoners als de hulpverleners in de gemeente Emmen.
Wethouder Kleine voert deze periode diverse overleggen met buurtsportcoaches, jongerenwerkers
en de Jongerenadviesraad over activiteiten in de kerstvakantie voor met name de jongere jeugd.
Voorts wordt aansluiting gezocht bij de VNG-jeugdinitiatieven.
Tweede termijn
ChristenUnie beaamt dat er een zekere mate van projectorganisatie moet zijn gezien de omvangrijke coronaproblematiek die veel beleidsterreinen raakt. De fractie roept op dit team slagvaardig in te
richten; gezien de reactie van de burgemeester is dat ook het streven. Jongeren verheugen zich
doorgaans enorm op de jaarwisseling, met name vanwege de combi van vuurwerk, alcohol en feest.
Zij moeten dat deze editie grotendeels missen. Daar zij niet op online meetings zitten te wachten, is
de ijsbaan een heel mooi initiatief. Voor een grote gemeente als Emmen is het hopen op gezond
verstand bij de jeugd en organisatoren van fysieke jeugdactiviteiten. Het is onmogelijk overal op te
handhaven. De ChristenUnie wenst alle betrokkenen rondom Oud en Nieuw heel veel sterkte en
wijsheid toe, want dat zal extra nodig zijn komende jaarwisseling.
Reactie college
Burgemeester Van Oosterhout hoopt met de ChristenUnie straks toch terug te mogen kijken op
een mooie en gedenkwaardige jaarwisseling, die hopelijk enigszins veilig kan verlopen. Daar heeft
hij vertrouwen in. In deze gemeente komen er incidenten voor, maar niet de excessen die de burgemeester verneemt in VNG-verband. Al de hele coronacrisis is te merken dat de inwoners van de
gemeente Emmen goed doorgrond zijn van het gevaar van deze pandemie en elkaar vasthouden in
het naleven van de coronaregels. In aanloop naar Oud en Nieuw doet de burgemeester nogmaals de
oproep aan de bevolking om die houding vast te houden. Waar mogelijk zal hij dat ondersteunen
met een soort kerstboodschap om nog even vol te houden in afwachting van de vaccins. De burgemeester roept de raad op, het college en de ambtelijke organisatie te helpen door door te geven wat
er in de gemeente leeft, en dat ook constructief te doen en niet te veel de maat te nemen over alles
en nog wat. Deze ingewikkelde tijd vraagt erom dat iedereen elkaar hard nodig heeft.
Voorzitter Bos stelt vast dat dit onderwerp in voldoende mate is besproken.
10.
Vaststellen verslag vorige vergadering
10A. Vaststellen notulen raadscommissie BM&E van 8 en 19 oktober 2020
D66 verzoekt op pagina 4 de betreffende zin als volgt te wijzigen: ‘De fractie zou na de politie ook
graag met de boa’s op pad gaan om nog meer feeling te krijgen met de praktijk.’
ChristenUnie verzoekt de zin boven aan pagina 2 als volgt te wijzigen: ‘ChristenUnie neemt aan
dat de zorgen van B&W zich ook richten op het voortgezet onderwijs.’ De spreekster bij agendapunt
3A moet steeds mevrouw Kolk zijn en niet Van der Veen. Bij punt 9A dient de eerste zin van het
betoog als volgt te luiden: ‘ChristenUnie weet uit eigen ervaring met andere organisaties dat waar
bezuinigd wordt op geld en personeel, vaak wel minimaal hetzelfde moet gebeuren.’ Bij punt 7E
dienen de twee laatste zinnen uit het fractiebetoog als volgt te luiden: ‘Enexis en TenneT hadden het
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gebrek aan netcapaciteit allang kunnen zien aankomen. Al in het raadsdebat over hernieuwbare
energie in 2010 zijn er vragen gesteld over het capaciteit van het netwerk.’
Voorzitter Bos stelt vast dat de notulen van 8 en 19 oktober 2020 met deze wijzigingen worden
goedgekeurd, onder dankzegging aan de notulist.
11.
Ingekomen stukken vanuit het college/presidium
Er zijn geen agenderingsverzoeken.
12.

Overige ingekomen stukken: n.v.t.

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