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Mijnheer de voorzitter, 
 
In deze dagen Wankelt de wereld op haar financiële grondvesten. Niets is meer zeker, 
zo lijkt het wel. En het is misschien wel eens goed, dat te beseffen. Voor de ChristeUnie 
fractie liggen daarom de fundamenten van het bestaan op een heel ander niveau, 
namelijk bij de God van de Bijbel.  
De maakbaarheid van alles wat ons bezighoud is zeer relatief. Dat dit geldt voor de 
natuur en de bijbehorende elementen wisten we al lang. Maar dat de door de mens 
gecreëerde financiële wereldhuishouding zo kon instorten als deze dagen gaande is, had 
vrijwel niemand kunnen bedenken. We zijn allemaal enorm gewend aan het altijd 
doorgaan van de dagelijkse dingen die leiden tot transacties waarbij in meer of mindere 
mate geld een rol speelt. In voornamelijk de voor de wereldeconomie zo belangrijke 
Amerikaanse economie, bleek in de financiële sector aldaar 1 + 1 al enige tijd zonder 
problemen 3 of zelfs 4 te kunnen zijn. 
Wijlen minister president Colijn krijgt als het ware met terugwerkende kracht gelijk door 
stug vast te houden aan de gulden standaard, waarbij de waarde van het collectief in 
omloop zijnde geld, gedekt moest zijn door het goudbezit van de staat. Misschien denk 
minister van financiën Bos deze dagen wel eens heimelijk aan deze stugge calvinist. 
Vertrouwen en dekking zijn deze dagen magische sleutelwoorden. Daarentegen zijn 
woorden als bonus en speculeren als vloeken in de kerk. 
 
Vertrouwen, voorzitter, is dat ook niet iets waar de overheid naar moet streven als het 
adagium voor haar denken en doen? Vertrouwen geniet je omdat mensen je 
betrouwbaar vinden. En dat ontstaat door denken, spreken en handelen. Die zaken 
moeten op één lijn liggen. Daarnaast is er politiek vertrouwen, dat zich onder meer uit in 
het positief sanctioneren van het dagelijkse beleid zoals dat van het gemeentebestuur 
alhier, afgezien van het feit dat besluiten met een democratische meerderheid worden 
genomen. In deze zaal hoort vertrouwen het uitgangspunt te zijn, alsook in de zalen van 
andere politieke bestuurslagen in ons land. 
 
Voorzitter, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit uitgangspunt de laatste jaren 
meer en meer wordt ingeruild voor wantrouwen. Als je in het duale bestel aan de 
controlerende kant van de politiek bestuurlijke streep zit, lijkt het uitgaan van foute of 
op zijn minst verdachte bedoelingen van dagelijks bestuurders en hun geestverwanten 
bij voorbaat het uitgangspunt. En dat wordt gevoed door daarop gerichte aandacht van 
de media. Want politici zijn doorgaans mediagek en hebben van alles over voor 
goedkope publiciteit die tot in de krochten van onze samenleving de onderbuikgevoelens 
van mensen bevestigd. Soms lijkt het wel of we in een bananenrepubliek zijn beland 
wanneer je de teneur van de politieke debatten, speeches, interrupties en vraagstelling 
beziet. Om maar niet te spreken van wat daarvan vervolgens wordt weergegeven in 
kranten op radio en tv.  
Ook kritiek om toch vooral kritiek te kunnen spuien, is al te goedkoop en gemakkelijk. 
Helaas gaat het er vaak in als koek. 
Het malle is dat daarbij een meer coöperatief kritische instelling al gauw wordt 
gekarikaturiseerd tot een soort van collaboratie. Je moet je soms bijna schamen voor 
instemming.  
Voorzitter, wantrouwen is wat anders dan een positief kritische instelling en houding. En 
daarmee bedoel ik niet ‘kritisch maar toch akkoord’. 
Ik hoop en vertrouw er op dat wij hier in Emmen op een faire wijze politiek bedrijven. 
Politiek betekent niet voor niets letterlijk: het geheel van beginselen en regels van 
bestuur betrekking hebbend op het staatkundig beleid. En dan voeg ik er nog eens 
volledigheidshalve aan toe dat wij hier dat bestuur doen in een democratisch bestel. 
Wanneer iedereen die verbonden is met de politiek, hetzij beroepshalve of ambtshalve, 
deze betekenis ten diepste voor ogen houdt, zal het vertrouwen in de politiek groeien en 
ook onderling wantrouwen onnodig zijn. 
Voorzitter tot zover het meer beschouwende deel van hetgeen de ChristenUnie fractie u 
vandaag wil voorhouden. 
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Voor deze algemene beschouwing hebben wij met name gekozen voor echte 
samenleving gerichte beleidsonderwerpen. Dat past goed bij ons wezen als ChristenUnie 
alsmede bij ons verkiezingsprogramma en hoe mooi kan het zijn: het past ook goed bij 
het plaatselijke bestuursakkoord. Wat wil een mens nog meer.  
 
U bent bekend met de Zelfwerkzaamheid 
projecten in Emmerhout waarbij de wijkvereniging zelf kleine zaken projectmatig mocht 
oppakken die de bewoners direct aangaan, zoals achterpad verlichting en 
parkeerplaatsen aanleggen middels vakgroepen. De wijkvereniging kon hiertoe overgaan 
naar aanleiding van een aangenomen amendement van de ChristenUnie fractie in 2005, 
waardoor de benodigde middelen beschikbaar werden gesteld. Over de resultaten van 
deze wijkeigenaarschap projecten die wetenschappelijk onderzocht zijn, bent u recent in 
de commissie Wonen en Ruimte geïnformeerd. De uitkomsten vinden wij zodanig 
bemoedigend dat de ChristenUnie fractie graag een lans wil breken voor een vervolg en 
uitbreiding in het kader van de dorps en wijkprogramma’s. Een vervolg omdat 
Emmerhout graag met de ervaringen verder wil en een uitbreiding omdat deze 
ervaringen goed passen bij onder meer de opzet van Emmen Revisited. Dat laatste is 
daardoor meteen de bedding van de uitbreiding. Maar op termijn moet niet uitgesloten 
worden dat wijkeigenaarschap als een inktvlek verder zal gaan uitbreiden.  
We dienen bij dit punt daartoe een motie in en doen dat samen met de fractie van de 
PvdA. (MOTIE) 
 
Dan verleggen we vervolgens de aandacht naar het leven in de dorpen en wijken. We 
richten ons op de gezinnen waar problemen zijn. Niet zomaar problemen van alledaagse 
aard, maar meervoudige problemen met een soms bijna onoplosbaar karakter. Ik hoef 
hier denk ik geen opsomming te doen van hetgeen voor kan komen in dergelijke 
meervoudige probleem situaties. Kinderen zijn daar veelal de dupe van. 

Het is zaak zo vroeg mogelijk in probleemsituaties een weg te vinden tot oplossing, ruim 
voordat de probleemknoop onontwarbaar wordt. Eén van de methoden daartoe is de 
zogenaamde Eigen Kracht Conferentie. Een door de VU onderzochte en bewezen 
methode om gezinnen waar problemen zich verdiepen uit de put te krijgen door eigen 
kracht. Mensen kunnen samen met familie, vrienden en dierbaren heel goed een 
oplossing bedenken als het tegenzit. Eerst uit eigen kracht putten, voordat 
buitenstaanders beslissingen in andermans leven gaan nemen. Mensen zijn er voor 
elkaar, ondersteunen elkaar en vinden oplossingen met elkaar. De methode zorgt veel 
sneller voor een stabielere situatie in het gezin. De onderzoeken zijn gedaan in 
Amsterdam en Overijssel. De ChristenUnie fractie Emmen vindt dit samen met de 
Tweede Kamer een zo belangrijk instrument dat het college bij amendement wordt 
gevraagd daar geld voor in te zetten om er in Emmen mee aan de slag te gaan. 
Informatie over Eigen Kracht zit bij het amendement gevoegd. (AMENDEMENT) 

In de jeugdzorghoek van de samenleving speelt ook nog het volgende. Ik citeer de 
website van het ministerie van VROM. “ ‘Tien voor toekomst’ is een landelijke 
hulpverleningsvorm van het Leger des Heils. Het programma richt zich op gezinnen met 
meerdere problemen. In de krachtwijken, waar veel mensen hulp nodig hebben, is de 
aanpak van het Leger des Heils meer dan welkom.” 
 
Het project “Tien voor toekomst” van het Leger des Heils heeft de afgelopen jaren goed 
gewerkt voor gezinnen met psychosociale problemen. In dit kader is voor zeven 
gezinnen gedurende telkens een jaar lang psychosociale hulp verleend op kosten van de 
gemeente. 
In totaal heeft het Leger des Heils op jaarbasis 40 gezinnen op deze wijze kunnen 
helpen omdat daarnaast 33 klanten via de AWBZ liepen. Nu stelt het ministerie van VWS 
dat in het kader van de WMO de gemeenten zelf moeten opdraaien voor deze kosten 
gemoeid met psychosociale hulpverlening wanneer het gaat om gezinnen waar geen 
duidelijke diagnose gesteld kon worden. Dit blijkt in de gemeente Emmen te gaan om 21 
gezinnen. Dus de hulpverlening voor 19 gezinnen blijft gefinancierd middels de AWBZ en 
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de rest is voor de gemeente Emmen, inclusief de 7 gezinnen die nu al worden 
gefinancierd. Wij hebben begrepen dat voor 2009 de financiering plaats zal vinden 
vanuit de zogenaamde compensatiegelden ondersteunende begeleiding op psychosociale 
grondslag. Wij willen er voor pleiten dat het college deze zeer noodzakelijke hulp 
mogelijk blijft maken, ook na 2009 en dat de middelen niet zullen verwateren binnen het 
totale hulpverleningsaanbod, waardoor de effectiviteit van de ingezette middelen 
verslechterd. 

M.d.V., De klankbordgroep Kulturhus heeft haar werkzaamheden bijna afgerond. Een 
eerste inhoudelijke aanzet tot het accommodatiebeleid van de komende jaren komt er 
binnenkort aan. Omdat daarmee het echte ambtelijke werk pas goed begint, namelijk 
het volledig in kaart en brengen en formuleren van het Emmense accommodatiebeleid 
voor de toekomst, lijkt het de klankbordgroep beter wanneer zij blijft bestaan. Mede om 
de kwaliteit en de voortgang van de ontwikkelingen vanuit de raad, als een soort 
vooruitgeschoven post, te bewaken. In overleg met de betrokkenen verzoek ik de raad 
daarom bij motie uit te willen spreken dat de klankbordgroep Kulturhus vooralsnog door 
kan gaan met haar werk en de commissie Samenleving op gezette tijden te informeren 
over de ontwikkelingen. (MOTIE) 

Voorzitter, ruim een maand geleden heeft de Raad € 650.000 beschikbaar gesteld voor 
promotie van de Delftlanden in het kader van Citymarketing Emmen. Onze fractie heeft 
toen tegen gestemd. Zoals u waarschijnlijk nog wel weet: niet omdat wij tegen 
citymarketing zijn, maar omdat we in de opzet een duidelijke samenwerking tussen 
woonmarketing, bedrijvenmarketing onderwijsmarketing en Leisure/recreatie marketing 
misten. Er zijn gewoonweg meer partijen dan alleen de gemeente die belang hebben bij 
citymarketing en zij zouden dus ook hun bijdrage kunnen en moeten leveren. Daarom 
zien we graag een goed plan tegemoet voor een geïntegreerde aanpak samen met 
andere deelnemers op een Emmense schaal om dat vervolgens structureel op te nemen 
in het promotiebeleid en in de begroting. Gezien de goede reacties op onze inbreng die 
we al tijdens de behandeling van het voorstel kregen alsook daarna, leek het ons goed 
nu middels een motie dit onderwerp opnieuw aan te snijden en een herijking aan te 
brengen t.o.v. het kader waarin het genomen besluit was geplaatst. (MOTIE) 

Voorzitter, wij zijn benieuwd wat de uitkomsten zijn van het onderzoek naar de 
haalbaarheid van het instellen van een onderwijsprijs in het kader van de kennistransfer 
onderwijs naar bedrijfsleven. Vorig jaar heeft de raad u daar bij motie naar gevraagd.  

Ik vervolg nu met diverse opmerkingen over de voorliggende begroting. 

Het instellen van een fonds versterking sociale infrastructuur kunnen wij op zich 
steunen. U loopt daarmee min of meer vooruit op de landelijke ontwikkelingen richting 
een algemeen participatie fonds. Ondanks hetgeen u er over opmerkt in de begroting, 
moeten we er voor oppassen dat dit soort min of meer gesloten financieringssystemen 
niet teveel een eigen leven gaan leiden. Zo ook het terloops voorgestelde 
bestemmingsfonds jeugdbeleid. Voeding en besteding dienen te allen tijde een 
raadskeuze te zijn. Overigens lijkt ons de prognose van het verloop van dit fonds tot 
2012 niet correct te zijn verwerkt in de staat van reserves en voorzieningen. 

De niet fiscale maatregel tegemoetkoming gestegen woonlasten van € 819.000 vinden 
wij nogal vaag uitgewerkt. Is dat omdat u niet goed weet wat u gaat doen? Op de 
voorgestelde wijze zijn wij bang dat er te weinig van terecht komt. 

Voor de opnieuw te introduceren inkoopfunctie geldt: niet gehaalde ambities uit het 
verleden (van 1 miljoen gulden) geven geen garantie voor de toekomst. Ofwel we gaan 
er van uit dat dit nu wel gaat slagen en niet tot onnodige handelingen gaat leiden voor 
elk wissewasje dat gekocht moet worden. 
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citaat notulen ‘07 

We moeten constateren op blz. 34/35 dat de boodschap die we u vorig jaar meegaven, 
betreffende de 4 ton wwb teveel taakstelling als ten onrechte ingeboekt, uiteindelijk toch 
nog goed is aangekomen. U ging er toen hier niet op in maar we hebben er in de 
zogenaamde wandelgangen nog wel even over gesproken. Ik moet u zeggen dat het 
lezen van de correctie nu na een jaar op mij overkwam als een brief die eindelijk is 
aangekomen. 

Voorzitter, Kan het college al wat meer inzicht verschaffen over de omvang van het 
Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn? Wij zijn daar erg benieuwd naar juist ook in 
verband met de komende besluitvorming over de ontwikkelingen in de zegmaar 
omgeving van het gemeentehuis en het centrum. 

In het kader van sociale veiligheid noemt u bij wat willen we bereiken terecht het 
verminderen van de problematiek rondom aantasting van de lichamelijke integriteit. 
Waarom komt dit belangrijke thema dan niet terug bij de acties?  

Binnen de WMO krijgt de jonge mantelzorger van u specifieke aandacht door het 
vormgeven van ondersteuning voor deze specifieke categorie. We vroegen ons af of het 
Mantelzorg deel uit het WMO beleidsplan hierop van toepassing is? (We hebben de 
indruk van niet.) Zo niet, hoe moet je dit dan toch gestalte gaan geven? 

Als het om kinderen gaat: er zou wat ons betreft ook een sluitende aanpak “geen 
zwemdiploma” mogen komen. Het blijkt dat er nog steeds teveel kinderen zijn die groot 
worden zonder goed te kunnen zwemmen. Mogelijk kunt u het bedrag aan minder lasten 
schoolzwemmen daar eens voor inzetten. 

Onze fractie waardeert het dat de samenwerking met de waterschappen is verbeterd. In 
het kader van de verschuiving van het Stedelijk water naar de waterschappen is echter 
geen budget opgenomen t.b.v. het goed afleveren van de wateren. Althans wij vonden 
het niet. 

De ChristenUnie fractie vindt de doelstellingen als het gaat om natuur en milieu educatie 
wel heel mager, namelijk het jaarlijks deelnemen aan de landelijke boomfeestdag. ‘Doe 
maar’ zei al destijds: “Is dat alles?” 

Als het gaat om de bedrijfsvoering willen we u graag meegeven: kijk uit dat bij de 
organisatie ontwikkeling niet het proces teveel centraal komt te staan. Minder goede 
ervaringen van onze fractie buiten dit huis geven dat ook aan. En het is 
vermeldenswaard dat de Raad voor de maatschappelijke ontwikkeling aan de regering 
meldt dat ontkokering zowel empirisch als normatief grenzeloos is en voor een 
permanente stroom van schadelijke neveneffecten zorgt. Onderzoeken toonden namelijk 
aan dat de netto resultaten van ontkokering teleurstellend zijn en dat de vele integrale 
afstemmingsverplichtingen zorgen voor een eenzijdige nadruk op sturing en 
organisatievraagstukken, een opeenstapeling van coördinatielagen en minder 
handelingsvrijheid op uitvoeringsniveau. De tekst onder programma 11 vooral op blz. 
117 doet dit vrezen. Ik kan u daarom van harte aanbevelen om in elk geval de 
samenvatting van het Rapport “De ontkokering Voorbij” te gaan lezen. Maar mogelijk 
hebt u dat al gedaan. 
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Ik vond het heel grappig dat het college zichzelf de vraag stelt op blz. 156: wanneer 
wordt er een nieuw rioleringsplan opgesteld? 

Waarom stelt het college de jaarlasten van Hulp bij Huishouden in de WMO paragraaf als 
volledig vlak voor terwijl u zelf opmerkt dat er sprake is van sterke stijging.  Het komt 
zo nogal naïef over. 

De paragraaf risico’s onder inkomstenbronnen vermeld terloops dat er diverse leningen 
zijn verstrekt zonder zekerheden. In de balans bedragen de financiële vaste activa ca. 
116 miljoen. Wij zouden daar wel wat meer inzicht over willen krijgen voorzitter. 

Tenslotte dank ik namens de fractie het college en de medewerkers voor opnieuw een 
goed leesbare en heldere begroting. Om alle voornemens in gang te zetten en te 
realiseren is veel kracht en wijsheid vereist. We dragen u daarom, zoals velen dat met 
ons doen, in ons gebed op bij onze God en Vader in de hemel. 


