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Voorzitter, 

Joop Den Uyl verwoordde ooit het ideaal van de Partij van de Arbeid als het 

streven naar een gemeenschap van vrije individuen. Een ideaal dat we als 

PvdA nog steeds nastreven. Die vrijheid kent echter een aantal 

randvoorwaarden. Eén daarvan is bestaanszekerheid of het nu gaat om werk 

en inkomen, wonen, het samen leven of de wereld die we achterlaten voor 

onze kinderen.  

Voorzitter, deze kadernota hebben we in de fractie weleens gekscherend 

virtueel de zwaarste van de laatste jaren hebben genoemd. Zo veel grijs, 

beton, asfalt en stenen zijn erin verwerkt. In de kadernota worden veel 

middelen vrijgemaakt voor onderwerpen waarvan visiedocumenten deze raad 

nog steeds niet hebben bereikt. Kortom een aanzienlijk deel van de context 

van het geheel van keuzes ontbreekt nog. 

Natuurlijk juichen we toe dat dit college ook werk maakt van verdere 

investeringen in en versterking van de hoofdkern van onze gemeente. We zijn 

ook zeker bereid hiervoor de nodige middelen te reserveren. Het uiteindelijk 

uitgeven van deze aanzienlijke bedragen is echter wel gekoppeld aan de 

inhoud. Wij zien uit naar de discussie over de centrumvisie. Wat is de 

achterliggende filosofie, hoe ziet het concrete besluit eruit en wat dragen 

anderen bij in welke vorm? En moet je in die context ook niet serieus gaan 

nadenken over een prioriteit van herstructurering van het stationsgebied 

omdat dat mogelijk een vliegwieleffect heeft voor de doelstellingen van de 

centrumvisie.  

In afwachting van dit alles nog wel de vraag aan het college of het juist is dat 

er nog steeds geen overeenstemming is met Vlinderstad Emmen als het gaat 

om de subsidie voor centrummanagement en andere activiteiten. Het lijkt ons 

dat we zeker op dit moment geen risico’s moeten lopen structuren en 

vertrouwen te verliezen. Ook voorzitter, zijn in het kader van een gastvrij 

centrum ons de parkeertarieven van Q-park nog steeds een doorn in het oog. 

Het schaadt het aanzien van de gemeente. Wat de PvdA betreft zouden we 

misschien eens moeten verkennen of we niet van dat contract af kunnen 

komen. Is het college bereid een verkenning te doen? 

Voorzitter, dan de energienota die uitgebreid wordt aangehaald in de 

kadernota. Zeer belangrijk in onze ogen als het gaat om ons aandeel in de 

wereld die we achterlaten. Hoewel we inmiddels het persbericht kennen, 

blijven er natuurlijk vragen. Ook de PvdA gelooft dat we met elkaar veel meer 

kunnen verduurzamen en dat we de woonlasten naar beneden kunnen 

brengen. Dat juichen we zeker toe.  

Echter 71% van de energie wordt verbruikt door het bedrijfsleven. Ook daar 

zullen we dus een transitie moeten bewerkstelligen. Zeker als kans voor de 

lokale en regionale economische bedrijvigheid. Misschien moeten we wel af 

van duurzame energie als verdienmodel voor aandeelhouders en moeten we 

juist kijken of we als gemeenschap deze energie als basisvoorziening tegen 
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kostprijs kunnen produceren en laten afnemen. We zien daarom erg uit naar 

de nota, de concrete actiepunten en nieuwe inzet van bestaande 

infrastructuur die we daarin terug gaan lezen. 

En dan, voorzitter, de woonvisie. Deze heeft ons nog steeds niet bereikt, 

hoewel het lijkt dat deze olifantsdracht er bijna op zit. De kadernota geeft 

een doorkijkje, maar kort gezegd wel weer in hoeveelheden stenen. De PvdA 

wil het vooral ook hebben over de sociale paragraaf in die woonvisie. Wat 

gaan we doen om de woonlasten van je huurwoning te beperken tot circa 30 

procent van het inkomen? Hoe gaan we daarover afspraken maken met 

commerciële verhuurders en corporaties?  

En hoe kunnen we de vernieuwing en verduurzaming van de bestaande 

voorraad sociale huurwoningen versnellen. Omdat de wereld niet stil staat in 

afwachting van onze woonvisie, willen we als PvdA, na onder meer 

gesprekken met de corporaties, in ieder geval één idee ter stimulans 

inbrengen. De motie kavelruil van de PvdA, Wakker Emmen, CDA, VVD, 

Senioren Belang Noord en D66 heeft u al ontvangen. Laten we corporaties 

vooral helpen hun geld uit te geven ten behoeve van onze inwoners.  

Tegelijkertijd roepen we corporaties ook op te streven naar de 30% 

woonlastenquote, ook al zou dat verlaging van de huur betekenen. Als PvdA 

hebben we het vertrouwen dat hierover afspraken te maken zijn. 

Voorzitter,  

Wonen als pijler onder bestaanszekerheid is breder dan alleen de kwaliteit 

van je woning. Het is ook je buurt, je wijk of je dorp. Hoe woon je er samen, 

hoe ziet de omgeving er uit en voel je je veilig? 

Neem bijvoorbeeld Angelslo. We hebben er genoeg over gesproken in deze 

raadszaal. En laten we wel zijn, de problemen van sociale en fysieke aard zijn 

niet opgelost. Dat is de context waarom we juist geld vrij zouden moeten 

maken om samen met bewoners tot een veilig leefomgeving te komen, om 

achterstallig onderhoud weg te werken en om buurtprojecten voor integratie 

op te zetten. Kortom een integrale aanpak. Wanneer komt het college met 

dat plan voor Angelslo?  

Onder wonen wil ik namens de PvdA, Wakker Emmen, CDA, D66 en Senioren 

Belang Noord de aan de raad toegezonden motie over de wijkwinkels 

meenemen. De wijkwinkel vervult een gewaardeerde rol in de samenleving. 

In de buurt zelf en ook als opstap naar de arbeidsmarkt. We zien dan ook 

graag dat we dit in stand weten te houden.  

Voorzitter, 

Een overstap naar de eigen organisatie. De PvdA is blij met de aankondiging 

van een integraal personeelsbudget.  We hebben hier meermaals voor 

gepleit. Wel hebben we een kanttekening en een aantal vragen. 

De PvdA vindt het aandeel 20% inhuur te fors. Navraag heeft geleerd dat 

over het algemeen 10% een redelijke norm is. Dat past ook beter bij de 
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voorbeeldfunctie die de gemeente heeft als het gaat om werkgeverschap en 

werkzekerheid. Is het college bereid dit over te nemen? 

Verder staan in de kadernota nog diverse voorstellen over inzet en dekking 

van inhuur. Bij de energienota staat letterlijk interne inzet van uren en inhuur 

deskundigen te dekken uit de reserves en hoe wordt de 600.000 euro voor 

een kwartiermaker centrumvisie gedekt? Hoe verhoudt dit alles zich nu tot 

het voorstel van een integraal personeelsbudget?  

Voorzitter, 

De eigen organisatie is ook dienstverlening en daarom vragen we opnieuw 

aandacht voor toegankelijkheid. Als men gebruik wil maken van de verlaagde 

balie, kan dat alleen worden aangegeven als men telefonisch een afspraak 

maakt. Volgens ons moet dat bij alle opties voor het maken van een afspraak 

mogelijk zijn. Wil het college hier werk van maken? 

Belangrijker nog is de onbekendheid dat als iemand aantoonbaar niet fysiek 

in staat is het gemeentehuis te bezoeken voor een aanvraag van een id-

bewijs of paspoort, dit ook via een huisbezoek kan. De PvdA wil graag dat het 

college over deze mogelijkheid actief communiceert. 

Voorzitter, dan het Sociale Domein. We zijn nu een poosje onderweg met 

hoofdaannemers, onderaannemers en De Toegang. Bij de PvdA, en naar wij 

inschatten ook bij andere partijen, is nadrukkelijk de behoefte aan een 

uitgebreide evaluatie van de gemaakte keuzes. En dan niet alleen een 

rapportcijfer van de cliënt, maar ook op harde cijfers vergeleken met de 

voorgaande systematiek. Bijvoorbeeld doorlooptijden, beschikbare plaatsen, 

aanvragen, etc. Is het college bereid een dergelijke evaluatie en analyse uit 

te voeren? Wij stellen ons voor dat we daar in januari 2018 als raad over van 

gedachten kunnen wisselen.  

We zullen overigens de nieuwste uitbreiding bij De Toegang, de jeugdzorg, 

met argusogen volgen. We maken ons, net als anderen, best zorgen over de 

dossieroverdracht en de voortgang van de hulpverlening.  

Voorzitter, een belangrijk deel van onze inspanning op jeugdzorg is preventie 

en het zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. In het land zijn op diverse 

scholen al successen geboekt door naast schoolmaatschappelijk werk ook 

GGZ fysiek in de onderwijsinstelling te hebben. Wij dienen samen met 

Wakker Emmen, CDA en Senioren Belang Noord daarom een motie in dit ook 

in onze gemeente mogelijk te maken. Daarmee hopen we ook weer een extra 

impuls te geven aan het terugdringen van thuiszitters en voortijdig 

schoolverlaters.  

Voorzitter, van onderwijs is de stap naar toekomstperspectief en 

werkgelegenheid een kleine. Ze zijn welhaast onlosmakelijk verbonden met 

elkaar en de basis onder bestaanszekerheid. 

Laat ik dan namens de PvdA eerst de motie uit november 2016 over 

werkgelegenheid in het onderwijs aanhalen. Nog steeds horen we geluiden 

over kinderen die naar huis gestuurd worden omdat er geen leerkrachten 
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voor handen zijn. Daarom maar weer opnieuw namens PvdA, Wakker Emmen, 

CDA, D66 en Senioren Belang Noord een motie waarin we het college vragen 

aan te dringen op het nemen van verantwoordelijkheid door schoolbesturen. 

Van het schoolbestuur openbaar onderwijs verwachten wij dat deze een 

voorbeeldfunctie uitoefent en daadwerkelijk meer werkzekerheid gaat bieden 

aan leerkrachten en onderwijsassistenten en daarmee continuïteit in het 

onderwijs. Kan het college deze toezegging doen? 

De PvdA is blij dat in de kadernota en de nagekomen brief ruimte is gevonden 

het aanvalsplan door te zetten en het leerwerkbedrijf goed in de benen te 

zetten. Inzetten op werkgelegenheid is en blijft een topprioriteit. 

Wel wil de PvdA-fractie graag bijgepraat worden over de voortgang van de 

inhoudelijke samenwerking van het leerwerkbedrijf, de EMCO-groep, 

Buurtsupport en Veiligheidszorg. Het is al langere tijd stil. 

Perspectief willen we ook de voor de jongeren die de Pro-school en de 

Thriantaschool verlaten. Met het wegvallen van de Wsw en het beperkt aantal 

plekken beschut werken, maakt de PvdA zich daar zorgen over. We willen 

voorkomen dat deze jongeren na verloop van tijd blijvend op de bank 

terechtkomen. Daarom ook namens Wakker Emmen, CDA, Senioren Belang 

Noord en D66 een motie om te komen tot een sluitende aanpak voor deze 

doelgroep. 

Tenslotte onder het kopje onderwijs en werkgelegenheid een vraag aan het 

college over zorgen rondom Stenden Hogeschool. Via diverse kanalen horen 

wij de dat de fusie Stenden-NHL zich ontwikkelt richting een onderwijszone 

Groningen-Leeuwarden. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor het hoger 

onderwijs in Emmen. Mogen wij ervan uit gaan dat het college actief de 

ontwikkelingen volgt en de positie van Emmen volop zal verdedigen? 

Voorzitter, 

Onze plannen als gemeente moeten bijdragen aan een samenleving van vrije 

individuen. Die bestaanszekerheid geldt voor volwassenen als het gaat om 

werk en inkomen, maar ook voor kinderen die geen belemmering mogen 

ondervinden van waar hun wieg heeft gestaan. We zijn daarom erg benieuwd 

naar de uitvoering van de motie van vorig jaar november over de aanwending 

van de Klijnsmagelden. Alleen al om onze eigen vraag kracht bij te zetten, zal 

het CDA hier straks ook namens ons op terugkomen. Wel willen we het 

college concreet vragen vanuit de beschikbare middelen, bijvoorbeeld de nog 

niet bestede Klijnsmagelden, aanvullingen te doen op het Jeugdsportfonds en 

het Jeugdcultuurfonds. Van beide fondsen is halverwege het jaar de bodem in 

zicht en het nieuwe sport en culturele seizoen moet nog beginnen. Dat zegt 

genoeg over de noodzaak en urgentie van de aanpak van armoede onder 

kinderen. 

Voorzitter, u merkt het. De PvdA dient een aanzienlijk aantal moties in. 

Misschien wel als tegenwicht aan het sterk fysieke karakter van de kadernota. 

Niet dat dat niet belangrijk is, maar juist omdat het niet harde deel net zo 

belangrijk is. Het perspectief bieden op goed wonen, goed onderwijs, goed 
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werk en prettig samenleven. Wij wensen dat ieder individu vrijheid kan 

ervaren.  


