Collegeprogramma 2018-2022
Samen investeren!

Inhoudsopgave

2

Collegeprogramma 2018-2022: Samen investeren!

1

Inleiding,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

2

Betrokken gemeente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9

3

Leefbare gemeente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15

4

Duurzame gemeente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23

5

Bereikbare gemeente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27

6

Sociale gemeente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33

7

Ondernemende gemeente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41

8

Organisatie en financiën,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 49

3

1
Inleiding

In 2030 zijn we een gemeente, waar inwoners, bedrijven en
bezoekers graag willen zijn. Dat is het streven van ons college.
Uitgangspunt is de strategienota ‘Emmen 2030. Dáár wil je
zijn’. We zien ons als dé innovatieve kern in Noord en OostNederland. We zijn hét logistieke knooppunt tussen de Randstad
en Noordoost Europa. We hebben daarmee een stevige positie
in de regio en in het land. En we zijn bekend en worden
gewaardeerd om onze onderscheidende en wervende woon- en
werkomgeving. Inwoners zijn gelukkig en doen volop mee in
onze samenleving.
Het bestuursakkoord ‘Samen investeren!’ sluit daar op aan.
Het geeft op hoofdlijnen de koers voor de komende vier jaren.
De collegepartijen hebben dit samengevat in zes thema’s, die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
1. Een betrokken gemeente, die samen met inwoners en
anderen optrekt.
2. Een leefbare gemeente, waar je goed en veilig kunt wonen
en graag je vrije tijd doorbrengt.
3. Een duurzame gemeente, met oog voor de toekomst.
4. Een bereikbare gemeente, met goed bereikbare
voorzieningen en volop toegang tot snel internet.
5. Een sociale gemeente, die kwetsbare inwoners ondersteunt.
6. Een ondernemende gemeente, waar volop bedrijvigheid is,
voldoende banen zijn en goed personeel beschikbaar is.
Als laatste voegen wij het onderwerp organisatie en
financiën toe aan dit collegeprogramma. Wij zien dit als
een randvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van dit
collegeprogramma.
In dit collegeprogramma geven we aan hoe we aan deze zes
thema’s uitvoering willen geven. We investeren daarmee in
een gemeente, zoals beschreven staat in de strategienota. Een
gemeente, waar je nu en straks graag wilt zijn!
In dit collegeprogramma heeft de coalitie geen radicale
koerswijziging beoogd. Op verschillende beleidsterreinen,
zoals bijvoorbeeld cultuur, openbare ruimte, dienstverlening,
verkeersveiligheid, mobiliteit, maatschappelijke opvang en
economische promotie continueren of intensiveren we het
bestaand beleid. Op andere terreinen zijn extra investeringen
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noodzakelijk om die leefbare, duurzame, bereikbare, sociale en
ondernemende gemeente te zijn. Daar richten wij ons op.
Hier ligt de komende vier jaren onze focus:
• Het versterken van de relatie tussen inwoners en overheid, het
vergroten van wederzijds vertrouwen en het verhogen van de
legitimiteit van en draagvlak voor overheidshandelen. Samen
met de inwoners willen we bouwen aan een sterke lokale
democratie.
• We willen de veiligste G40-gemeente zijn. Iedere inwoner
moet zich veilig voelen in zijn eigen omgeving. We investeren
in een samenleving zonder georganiseerde en ondermijnende
criminaliteit.
• Het versterken van de dorpen en wijken, het behoud van
belangrijke dorp- en wijkvoorzieningen en eigentijdse
sportaccommodaties. Daarmee vergroten we de leefbaarheid
in onze dorpen en wijken.
• Werken aan een attractieve en vernieuwende sector recreatie
en toerisme om onze regio landelijk echt op de kaart te zetten
en de regionale economie te stimuleren.
• Wij leveren een bijdrage aan het verbeteren van het klimaat
en aan de landelijke klimaatdoelen. Enerzijds door het
verduurzamen van ons eigen vastgoed, anderzijds door het
aanjagen en stimuleren van de energietransitie bij onze
bedrijven en inwoners.
• Verbeteren van de fysieke bereikbaarheid. Goede
bereikbaarheid van woon- en werkplekken en talloze
voorzieningen, zoals winkels, scholen en zorgvoorzieningen, is
van vitaal belang voor het functioneren van de samenleving.
• Onze jeugdagenda moet ervoor zorgen dat iedere jongere
gelukkig, veilig en gezond kan opgroeien, met perspectief
op een baan. De zorg voor kinderen en gezinnen wordt in
samenhang, op maat en dichtbij het gezin georganiseerd.
• We willen stimuleren dat alle inwoners mee kunnen doen met
de maatschappij, door te werken, vrijwilligerswerk te doen of
op een andere manier een steentje bij te dragen.
• Het bevorderen van een gezonde levensstijl. Gezondheidszorg
is dichtbij inwoners beschikbaar. Iedereen met een hulp- of
ondersteuningsvraag kan laagdrempelig en snel toegang
krijgen tot zorg.
• Doorbreken van hardnekkige en generaties lang voortdurende
situaties van armoede.
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• Het versterken van de economie en werkgelegenheid.
• We willen inzetten op groei, versterking van de
concurrentiekracht en toename van werkgelegenheid bij het
bedrijfsleven. Zonder dat daarbij de druk op de ruimte, de
natuur en het milieu toeneemt. Met deze duurzame – en
slimme economie worden kansen benut om de regionale
economie te versnellen. Daarvoor is een sterke verbinding
tussen onderwijs en regionale ondernemers nodig. Ook is
belangrijk om te benadrukken wat de gemeente Emmen op
dit vlak te bieden heeft.
De zeven beleidsthema’s zijn voor ons de komende
bestuursperiode de belangrijkste speerpunten en worden

in de volgende hoofdstukken geconcretiseerd. We zijn van
mening dat we in de uitwerking niet alleen uitvoering geven
aan de bestuurlijke koers in het bestuursakkoord, maar met
het collegeprogramma ook een effectieve bijdrage leveren aan
de streefbeelden en randvoorwaarden uit onze strategienota.
Daarnaast voldoen we hiermee aan de voorwaarden van het
Rijk met betrekking tot het gemeentefonds, het zogenaamde
Interbestuurlijk Programma.

Onze ambitieuze investeringsagenda
Ons collegeprogramma laat zien dat wij fors willen investeren in de gemeente Emmen en onze inwoners. Daar hoort een
ambitieuze investeringsagenda bij, die ons in staat stelt de gemeente Emmen mooier en beter te maken. De investeringsagenda
omvat investeringskredieten, investeringsbudgetten en fondsen/reserves. Alle investeringen zijn berekend op lastenbasis en dit is
als volgt samen te vatten:

Betrokken gemeente
Leefbare gemeente
Duurzame gemeente
Bereikbare gemeente
Sociale gemeente
Ondernemende gemeente
Organisatie en financiën
Totaal investeringsagenda

x € mln.
Investeringskrediet
0
43,3
8,5
76,6
18,5
0
0,3
147,2

lasten per jaar x € 1.000
2019
-200
-650
-262
-431
-3.030
100
-2.333
-6.806

2020
-200
-1.622
-366
-921
-2.300
-150
-3.859
-9.418

2021
-200
-2.281
-938
-1.777
-2.520
-150
-3.869
-11.735

2022
-200
-2.812
-1.063
-2.046
-2.661
-150
-4.123
-13.055

Onze investeringsagenda omvat in totaal een investeringskrediet van ruim € 147 miljoen en daarbij een investering op lastenbasis
oplopend naar ruim € 13 miljoen in 2022. Deze verschillende investeringen worden toegelicht in de paragrafen per thema.
De wijze waarop deze lasten worden gedekt, is verder uitgewerkt in de begroting 2019.
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2
Betrokken gemeente

2.1 Wat is onze ambitie
We willen een leefbare, duurzame, bereikbare, sociale en
ondernemende gemeente zijn. Dit kunnen we realiseren als
we dat samen doen en een betrokken gemeente zijn. Onze
relatie met inwoners verandert in een rap tempo. Legitimiteit,
vertrouwen en draagvlak is niet vanzelfsprekend, omdat het
veel meer gaat over individuele meningen over afzonderlijke
gemeentelijke thema’s in plaats van een collectieve mening
over partijpolitieke standpunten; ‘democratie stopt niet bij het
stemhokje’. Inwoners verwachten een gemeente die meedenkt
en meedoet. Zij hebben ideeën, nemen initiatief en willen
meedenken, meepraten en meebeslissen over de keuzes voor hun
dorp of wijk.
Wij doen al veel in samenwerking en samenspraak met inwoners
en ondernemers, maar voor de betrokken gemeente, die
we willen zijn, is meer nodig. Dit vraagt van ons een andere
bestuurlijke werkwijze en een andere houding en ander gedrag
van bestuur en medewerkers. We geven onze inwoners meer
ruimte en we laten meer los. We zijn ons bewust dat het een
gezamenlijke zoektocht betreft naar de juiste balans tussen
algemeen belang en individuele belangen, tussen het belang op
korte en op lange termijn, tussen beheersen en creëren, tussen
regelen en loslaten in vertrouwen.

Een mooi voorbeeld van een thema dat een andere houding, gedrag
en werkwijze van ons vraagt, is de invoering van de Omgevingswet.
De omgevingswet biedt kansen om meer vrijheid aan de samenleving
over te laten. Dit vraagt om een andere houding, gedrag,
samenwerking en capaciteitsinzet van de organisatie (betrokken
gemeente) die beter aansluit bij wat er nodig is in de samenleving.
Om dit te verwezenlijken hebben we strategische doelen
geformuleerd:
• Mensen staan centraler in ons handelen in de leefomgeving, door
herkenbaarder te zoeken naar de ‘ja’ met oog voor het belang
van iedereen;
• Minder regels en meer duidelijkheid, door een meer integrale
benadering in samenspraak en samenwerking met mensen in de
leefomgeving;
• De organisatie is wendbaarder en flexibeler om zodoende in
te spelen op veranderende vragen en omstandigheden in de
leefomgeving, met een externe focus van medewerkers;
• De informatisering rondom het omgevingsrecht wordt efficiënter,
transparanter en toegankelijker ingericht, door aan te sluiten
bij de Digitale Agenda 2020 en de standaarden van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet.
We willen de dienstverlening naar inwoners verbeteren door het hen
zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dit kan persoonlijk contact zijn,
maar ook digitale dienstverlening. Belangrijk in onze dienstverlening
is dat we met inwoners helder en tijdig communiceren over beleid
dat hen raakt of de werkzaamheden die wij in hun dorp of wijk
uitvoeren. Inwoners weten wat ze van ons kunnen verwachten en
daar houden we ons aan.
Een betrokken gemeente betekent ook omgaan met ruimte voor
democratische experimenten. Technologische ontwikkelingen bieden
nieuwe mogelijkheden en e-participatie is in opkomst. Het doel van
e-participatie is om inwoners vanuit hun eigen vertrouwde omgeving
laagdrempelig te betrekken bij besluitvorming die hen direct raakt.
We willen inwoners ruimte geven om taken van ons over te nemen
als zij denken anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.
Elk vraagstuk heeft zijn eigen schaalgrootte, elk dorp of wijk vraagt
om zijn eigen aanpak. Wij zijn niet op zoek naar een blauwdruk,
maar een kader op basis waarvan we kunnen handelen, maatwerk
dus. Dorps- en wijkgericht werken gaat in essentie om ’doen wat
nodig is’.
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2.2

Hoe gaan wij deze ambitie realiseren

2.2.1 Democratie dichterbij en
		 inwonersparticipatie
• De komende periode willen we gebruiken om met elkaar
(inwoners en Erkende Overlegpartners, raad, college en
ambtelijke organisatie) een gezamenlijk beeld te vormen over
democratie dichterbij en democratische vernieuwing. Hoe
kunnen we de relatie tussen inwoners en gemeente versterken,
welke spelregels spreken we met elkaar af en wat betekent dit
voor de rol van de gemeenteraad, van het college en van onze
ambtenaren. Het rekenkamerrapport Erkende Overleg Partners
(verder: EOP’s), de uitkomsten van de werkgroep EOP’s en de
evaluatie van de burgerbegroting willen we aangrijpen om het
gesprek te voeren over democratische vernieuwing.
• In deze veranderende samenleving willen we samen met de
EOP’s kijken welke rol zij kunnen spelen in het versterken van
de relatie inwoner – overheid en welke rol zij kunnen/willen
spelen op sociaal gebied. Gezamenlijk willen we onderzoeken
hoe we de beschikbare EOP-budgetten effectiever kunnen
inzetten in de dorpen en wijken en het democratisch proces
rondom de toewijzing van deze middelen kunnen versterken.
Wij stellen voor om hiervoor de structurele ruimte van
€ 100.000 euro uit de EOP-budgetten te gebruiken.
• Als het gaat om democratische vernieuwing, dan zijn
wij aan zet en geven het goede voorbeeld. Besturen van
onze gemeente gebeurt niet in het gemeentehuis, maar
in de dorpen en wijken. Afspraken met inwoners, EOP’s,
ondernemers en instellingen gebeuren zoveel mogelijk op
locatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk en lokale thema’s die
spelen worden ter plekke besproken.
• Wij gaan op een andere manier beleid maken. Beleid wordt
opgesteld of geactualiseerd als ontwikkelingen hierom vragen,
ongeacht de termijn van het huidig beleidsplan. En beleid
geeft ruimte om in de uitvoering rekening te houden met
verschillen tussen dorpen en wijken.
• Wij willen inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren
om zelf initiatief te nemen. Zij kunnen en mogen voor hun
ideeën een beroep doen op de gemeente. Het mooiste, meest
innovatieve of beste inwonersinitiatief willen wij jaarlijks
belonen met een extra waarderingsprijs.
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• We geven vervolg aan het Grote Voor Elkaar Festival. In
welke vorm dit gaat plaatsvinden moeten we nog nader
uitwerken.
• We willen experimenteren met andere vormen van
democratie en daar van leren. Op korte termijn willen
we kleinschalig een pilot uitvoeren met e-participatie,
waarbij wij de mening van inwoners willen peilen op
een maatschappelijk vraagstuk. We willen inwoners
enthousiasmeren te experimenteren met Right to Challenge.
• Een belangrijk aspect van de omgevingswet is de participatie
met en tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en de gemeente. We willen ook hiermee gaan
experimenteren.

2018-2022. Vertrouwen en duidelijkheid in verwachtingen
zijn belangrijke vertrekpunten binnen het programma
Omgevingswet.
• We stellen de komende jaren een (integrale) omgevingsvisie en
omgevingsplan (leefbare gemeente) op.
• We werken de komende jaren aan het op orde krijgen van
de digitalisering (bereikbare gemeente). Onder andere om de
digitale dienstverlening te intensiveren. Hierdoor kunnen we
gemeentelijke producten eerder en sneller digitaal beschikbaar
te stellen.
• We voeren de komende periode concrete experimenten
en projecten in de bestuurlijke keten, organisatie, met
ketenpartners en inwoners uit.

Dienstverlenend naar inwoners en ondernemers
• We gaan op zoek naar andere manieren om sneller en
toegankelijker met inwoners te communiceren.
• Onderzoek moet uitwijzen welke wensen en behoeften
inwoners hebben ten aanzien van onze dienstverlening,
bijvoorbeeld als het gaat om aangepaste openingstijden,
gemeentewinkels, thuisbezorging, digitale dienstverlening etc.
• We willen snelle, eenvoudige, adequate en mensgerichte
dienstverlening bieden door onze eigen regels te
vereenvoudigen en bureaucratie in onze processen te
verminderen.

2.2.2 Integrale dorp- en wijkgerichte
		 aanpak
• We gaan de dorpen en wijken in om op te halen wat er
speelt en wat er moet gebeuren. Samen komen we tot
plannen om kansen te benutten en problemen op te lossen
op het gebied van wonen en leven.
• We stemmen de opgaven in het fysieke, sociale en
economische domein op elkaar af. Zo krijgen we een
totaaloverzicht van wat er per dorp of wijk moet gebeuren.
• In Angelslo starten we met een pilot voor een wijkaanpak
met input vanuit de woon- en leefbaarheidsvisie, de wijkvisie
en de sociale agenda. In deze pilot komen de thema’s
leefbaar, duurzaam, bereikbaar, sociaal en ondernemend
samen. De pilot wordt opgezet in een programmastructuur.
De gebiedscoördinatoren spelen hierin een belangrijke rol.
Na de pilot in Angelslo zetten we voor andere dorps- en
wijkaanpakken structureel een bedrag in van € 200.000.

2.2.3 De Omgevingswet
• De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland
voor 1 januari 2021. Wij zijn in 2021 klaar om te werken
binnen de kaders van de Omgevingswet. We willen
richting geven en keuzes maken om te werken met de
Omgevingswet, langs de thema’s uit het bestuursakkoord
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Interbestuurlijke en intergemeentelijk samenwerking
De gemeente is de ‘eerste overheid’. Wij staan dichterbij de
inwoners dan elke andere overheid. Dit neemt niet weg dat
we aangehaakt zijn bij (inter)nationaal beleid en bovenlokaal
regievoeren bij regionale vraagstukken, die ook voor ons
belangrijk zijn.
• We nemen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid als het
gaat om onze verbonden partijen. We blijven volop investeren
in netwerken die we zelf organiseren, als BOCE en Dutch
TechZone, waarbij we ook provinciegrenzen passeren en
SEREH, waarbij we zelfs de landsgrens passeren.
• We zijn als grote gemeente veelvuldig aanspreekpunt in de
regio en als zodanig ‘verantwoordelijk’ voor die regio. We
hebben als grote gemeente toegang tot netwerken waar onze
buurgemeenten geen toegang toe hebben (G40, PS3+NG4,
100.000+-overleg). Ook hier worden regionale vraagstukken
geagendeerd. In deze netwerken behartigen wij ook de
belangen van onze buurgemeenten.
• Er is de laatste jaren veel beleid gedecentraliseerd, zoals het
regionaal economische beleid, de decentralisaties van het
sociale domein en straks het ruimtelijk beleid (Omgevingswet).
Daarnaast worden vanuit het Rijk regiodeals gesloten. Al
deze opgaven worden in meer of minder formele netwerken
vormgegeven. Wij willen in deze netwerken acteren om
rechtstreeks het belang en de positie van inwoners uit onze
eigen gemeente of de regio te behartigen, dan wel als een
‘vertegenwoordiger’ van die belangen op te treden.
• Wij willen deelnemen aan bestuurlijke netwerken (VNG,
G40) die voor het Rijk als erkende gesprekspartners worden
gezien. Vanuit deze bestuurlijke netwerken vindt inhoudelijke
lobby richting de ministeries plaats (Jeugdhulp, Participatie,
Omgevingswet, BUIG etc.). Vanuit de ministeries worden
deze bestuurlijke netwerken geconsulteerd (Woonwet,
Armoedebestrijding)
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2.3
		

Samenvattende investeringsagenda
betrokken gemeente

Betrokken gemeente
Ruimte in budget EOP’s
Af: anders inzetten budget EOP’s t.b.v. lokale initiatieven
Integrale aanpak dorpen en wijken, pilot in Angelslo
Totaal betrokken gemeente

x € mln.
Investeringskrediet

0

lasten per jaar x € 1.000
2019
100
-100
-200
-200

2020
100
-100
-200
-200

2021
100
-100
-200
-200

2022
100
-100
-200
-200
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3
Leefbare gemeente

3.1

Wat is onze ambitie

Het actieplan ‘Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken’ hebben
we de afgelopen jaren succesvol ingezet om de dorpen en
wijken te versterken. We hebben samen met de samenleving
centrumplannen gemaakt en dat heeft zijn effect bewezen.
We continueren dit de komende jaren. Zeker de woonbuurten
die in de jaren ‘70-‘80 zijn opgezet, verdienen de aandacht.
Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, is één van
de belangrijkste voorwaarden voor een fijne woonomgeving
voor onze inwoners.
Sterke dorpen en wijken dragen positief bij aan een
levendig ondernemingsklimaat, met name voor lokale MKBondernemingen. Voldoende toekomstbestendige woningen, met
voldoende bereikbare voorzieningen, zorgen ervoor dat inwoners
langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. We willen
dat ook mensen met een psychische beperking (depressies,
schizofrenie, een verslaving of een persoonlijkheidsstoornis)
zoveel mogelijk in hun eigen buurt deel kunnen nemen aan de
samenleving.
Wij willen weer de veiligste 100.000+ gemeente zijn; iedere
inwoner moet zich veilig voelen in zijn eigen omgeving. De
afgelopen jaren hebben we daarvoor een goede basis gelegd en
zijn handhavingsprojecten om verpaupering en verrommeling
tegen te gaan succesvol geweest. Het bestrijden van
woninginbraken, geweld en vernielingen in de openbare ruimte
blijft ook de komende jaren een punt van aandacht.
Het alcohol- en drugsgebruik en de toename van GHB-gebruik
onder de jongeren in Emmen baart zorgen. Dit gaat gepaard
met vele nadelen zoals vechtpartijen, vervagende grenzen en
’comazuipen‘. Bovendien remt jeugdig drankmisbruik ook
nog eens de ontwikkeling van de hersens. Uit cijfers blijkt
dat we in de regio op het terrein van huiselijk geweld en
kindermishandeling nog niet goed scoren. Veiligheid is daarom
een belangrijke pijler in de jeugdagenda; iedere jongere moet
gelukkig, veilig en gezond kunnen opgroeien.
In Noord-Nederland worden we geconfronteerd met toename
van de georganiseerde/ondermijnende criminaliteit. Deze
vorm van criminaliteit heeft een sluipende ontwrichting en
ondermijning van de samenleving tot gevolg. Verwevenheid van

14

Collegeprogramma 2018-2022: Samen investeren!

de onderwereld met de bovenwereld in de samenleving kan
ontstaan door verwerving van machtsposities. Een effectieve
aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een goed
georganiseerde overheid, Openbaar Ministerie en politie.
De sfeerbepalende grootschalige evenementen, die georganiseerd
worden in onze gemeente en het uitkomen van FC Emmen
in de eredivisie, dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze
gemeente, maar vragen ook extra inzet met betrekking tot de
openbare orde en veiligheid
Investeren in recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie) stimuleert
de regionale economie en zorgt ervoor dat onze regio landelijk
echt op de kaart staat. Wildlands, Veenvaart, Bargerveen,
Geopark de Hondsrug en het centrum van Emmen met al
zijn evenementen, hebben we daarbij benoemd als onze vijf
iconen. Elk van deze iconen moet zich goed onderscheiden van
soortgelijke toeristische trekkers door voortdurende vernieuwing.
De toeristisch sector is volop in beweging; toeristen en bezoekers
stellen steeds nieuwe eisen aan het voorzieningenaanbod. Dat
vraagt om innovatie van de toeristische sector.
Een andere plek waar innovatie steeds meer gaat leven is het
Rensenpark. We blijven werken aan het creatieve park dat een
verrassende ontmoetingsplaats is voor initiatieven rond kunst,
cultuur en innovatie.
Leefbare dorpen en wijken met bijbehorende (sport)voorzieningen
en -accommodaties zijn belangrijk voor de sociale binding
in een dorp/wijk en de gezondheid en zelfredzaamheid van
inwoners. Sport is daarmee een belangrijke pijler voor een
gezonde samenleving. Wij willen de kracht van sportief
bewegen gebruiken om iedereen die dat wil de mogelijkheid
te bieden om deel te nemen aan natuurlijk bewegen, sportieve
bewegingsactiviteiten, sport of topsport. Talentontwikkeling,
topsport en goede marketing rondom topsport staat in het teken
van het bevorderen van breedtesport. Juist deze breedtesport
willen we inzetten ter bevordering van een gezonde levensstijl en
het tegen gaan van obesitas, met name bij jongeren.
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3.2

Hoe gaan wij deze ambitie realiseren

3.2.1 Wervende woonomgeving
• Elk jaar maken we samen met inwoners, EOP’s en
woningbouwcorporaties vier woon- en leefbaarheidsvisies.
Hiermee zijn we in 2018 gestart. Elke visie krijgt een
uitvoeringsagenda. Het fonds fysieke leefomgeving
wordt ingezet voor de financiering van de gemeentelijke
investeringen. Ook kunnen we gebruik maken van bestaande
onderhoudsbudgetten. Bovenop de eerder beschikbaar
gestelde middelen, stellen we vanaf 2020 een structureel
bedrag van € 200.000 beschikbaar. Voor grootschalige
projecten worden afzonderlijke projectplannen opgesteld met
bijbehorende financiering.
• De komende jaren ligt de focus op de aanpak van dorp- en
wijkcentra die nog niet voltooid zijn, de schil rond deze centra
en de verbinding in de woonbuurten. Hiervoor wordt naast de
reguliere budgetten voor wegen, riolering en openbare ruimte,
opnieuw het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken ingezet.
Hierdoor is het eenvoudiger om cofinanciering mogelijk te
maken en ruimte te bieden aan initiatieven die in de dorpen
en wijken ontstaan.
• Voor investeringen in de dorpen en wijken stellen wij voor
2019 een krediet van € 2,5 miljoen beschikbaar. Vanaf 2020 is
dit een bedrag van € 1,5 miljoen per jaar.
• De criteria voor het gebruik van het Stimuleringsfonds Dorpen
en Wijken worden herzien, vooral voor de subsidieregel. Zo
kunnen we meer maatwerk bieden.
• Het Aanvalsplan duurzaamheid, bouwen, wonen en
jeugdwerkloosheid wordt vanaf 2020 voortgezet met
een bedrag van € 250.000 per jaar. Zo kunnen wij allerlei
investeringen stimuleren.
• Samen met woningbouwcorporaties en andere partners
brengen we voor alle dorpen en wijken in kaart die woningen
onvoldoende toekomstwaarde hebben. Deze moeten worden
verbeterd of vervangen. Nieuwbouw blijft nodig om de groei
van het aantal huishoudens op te kunnen vangen en om te
kunnen voldoen aan de wens van specifieke doelgroepen,
zoals ouderen (levensloopbestendige woningen), studenten,
eenpersoonshuishoudens, huurders van sociale huurwoningen
en kwetsbare doelgroepen.
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• Voor het levensloopbestendig maken van de particuliere
woningvoorraad kan gebruik gemaakt worden van de
‘blijversleningen’.
• In alle dorpen en wijken moet ruimte blijven voor
inwoners om goede woningbouwinitiatieven te kunnen
ontwikkelen.
• De OZB voor woningen en bedrijfspanden wordt de
komende vier jaren bevroren. Ook de rioolheffing blijft
naar verwachting gelijk. Prijsindexering en autonome
kostenontwikkelingen worden doorberekend in het
afvaltarief.

•

•

3.2.2 Nabijheid van voorzieningen
• We willen voorzieningen in de dorpen en wijken, zoals
buurthuizen, sportaccommodaties en schoolgebouwen,
zoveel mogelijk behouden door renovatie of nieuwbouw.
We stimuleren slimme vormen van samenwerking tussen
de verschillende voorzieningen. Voor grootschalige
projecten wordt een gemeentelijk investeringsbudget
voorzieningen ingezet. Voor investeringen in buurthuizen
stellen wij vanaf 2019 een jaarlijks krediet beschikbaar van
€ 1,5 miljoen per jaar. We verwachten dat de buurthuizen
ook een eigen inbreng doen.
• Initiatieven van inwoners die de leefbaarheid bevorderen
door het behoud van bestaande voorzieningen of het
creëren van nieuwe voorzieningen, worden ondersteund
met de 1/3 regeling. Hiervoor hanteren we het
uitgangspunt: gezamenlijke inspanning – gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Voor deze regeling stellen wij
€ 100.000 per jaar beschikbaar. Gecombineerd met een
eigen inbreng en een leningdeel kan hiermee voor
€ 300.000 per jaar worden geïnvesteerd.

3.2.3 Aantrekkelijke openbare ruimte
• We willen de centrumgebieden, toegangswegen en
de woonstraten in dorpen en wijken op een hoger
niveau onderhouden. Dit doen we door onderhoud
van het groen en straatvegen uit te voeren op basis

•

•

•

van beeldkwaliteitsplannen die we in samenspraak met alle
betrokken partijen opstellen, waaronder omwonenden, EOP’s,
Emco, Area en Buurtsupport.
De reeds ingezette kwaliteitsverbetering in de openbare
ruimte zetten we de komende periode voort. Wij willen
meer aandacht voor de wegen en paden in woonwijken. We
ontwikkelen een ‘meerjarenaanpak’ voor de woonstraten. De
prioriteit van de aanpak wordt gebaseerd op een combinatie
van een inspectie en overleggen met de EOP’s/inwoners. Wij
stellen een nieuw investeringskrediet beschikbaar van
€ 750.000 per jaar.
Op het moment dat de Emco tijdens het groeiseizoen
onvoldoende medewerkers vanuit de sociale dienst krijgt
toegewezen, moet de organisatie dit via de markt inhuren
om de piek werkzaamheden op te vangen. Om te voorkomen
dat in het groeiseizoen een snoei-achterstand ontstaat, stellen
we structureel een bedrag van € 100.000 beschikbaar om
de vlakke arbeidsraming van de Emco op te vangen in de
groeiseizoenen.
De jaren 2017 en 2018 is samen met Area gewerkt aan de
invoering van de systematiek van het werken op basis van een
beeldkwaliteitsbestek straatreiniging. In het groenonderhoud
gebeurt dit al langer.
We zijn uitnodigend als het gaat om initiatieven van inwoners
in de openbare ruimte en dat begint met een open en
luisterende houding op het gemeentehuis. Wij weten wat
nodig is om een initiatief verder te brengen en welke wegen
bewandeld moeten worden. Wij ondersteunen en stimuleren
initiatieven van inwoners bijvoorbeeld door inzet van
ambtelijke capaciteit of middelen. Elke initiatief vraagt om een
eigen aanpak, maatwerk dus.
Het Marktplein te Klazienaveen wordt, in samenhang met de
ontwikkeling van de locatie De Snikke, opnieuw ingericht.
Daarvoor stellen we een voorbereidingskrediet van
€ 20.000 voor beschikbaar gesteld. De herinrichting start naar
verwachting in het najaar van 2018/begin 2019, in aansluiting
op het woningbouwplan op locatie van de voormalige Snikke.
Voor de herinrichting van het marktplein is een bedrag van
€ 400.000 benodigd.

3.2.4 Veilige omgeving
• We blijven actief monitoren of we de juiste dingen doen om
die veilige gemeente te blijven. De nadruk ligt op het aan de
voorkant voorkomen van onveiligheid en het beperken van
risico’s. De aanpak verschilt per veiligheidsthema. Daarnaast
blijft er nadrukkelijke aandacht voor het handhaven van
doelgerichte en handhaafbare wet- en regelgeving.
• We blijven, in samenwerking met politie, het Openbaar
Ministerie, Burgernetmeldingen en een persoonsgerichte
aanpak, optreden tegen woninginbrekers.
• Uit het geografisch ondermijningsbeeld voor ZuidoostDrenthe, blijkt dat ondermijning zich in Emmen vooral richt op
hennepteelt, PGB-fraude en vastgoedfraude. Voor deze thema’s
stellen wij een gericht plan van aanpak op. Daarnaast blijven
wij pro-actief ondermijningsignalen monitoren en handelen hier
actief op, onder andere met gebruik van de wet Bibob.
• We geven uitvoering aan het plan van aanpak om alcohol- en
drugmisbruik onder jongeren tegen te gaan. Acties uit dit plan
van aanpak zijn onder andere handhaving binnen de horeca
en tijdens evenementen, bewustwordingsprogramma’s en
opvoedingsondersteuning. We willen de betrokkenheid van
scholen vergroten met effectieve projecten (o.a. door inzet van
inzet van jeugdboa’s, voorlichting VNN op scholen en project
HALT).
• Vanuit de samenwerking met het lokale sociale domein
(sociale teams, De Toegang en de hoofdaanbieders) en de
boven stedelijke netwerken (VTD,OGGZ,VHD) zetten we in
op de zelfredzaamheid van burgers en ondersteunen we daar
waar burgers niet zelfredzaam zijn, om escalaties achter de
voordeur te voorkomen/verminderen en zo huiselijk geweld en
kindermishandeling te verminderen.
• Overlastsituaties in wijken en in het openbaar gebied
worden in samenwerking met de provinciale inzet ’verwarde
personen‘, lokale expertise teams en zorgaanbieders
aangepakt om de situatie te stoppen of de overlast te
verminderen.
• Inwoners geven aan dat er meer zichtbare en aanspreekbare
handhaving gewenst is als het gaat om woonoverlast, te
hard rijden, fout parkeren en zwerfvuil. Om het gevoel
van veiligheid onder de inwoners te vergroten zijn boa’s
zichtbaarder in de dorpen en wijken aanwezig.
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• Er wordt veel werk verzet om alle evenementen veilig te laten
verlopen. Veiligheid wordt op een groot aantal aspecten
getoetst. Evenementen worden vanuit een goed beveiligde
situatie aangeboden, voor zowel de bezoekers als de
omgeving, door in te zetten op sluitende draaiboeken en goed
overleg met organiserende partijen.
• Voor het betaald voetbal wordt nieuw beleid opgesteld
waarmee we voldoen aan de eisen die de KNVB aan ons stelt
(organisatie en fysieke veiligheid in en rondom het stadion).
Dit is gericht op alle ontwikkelingen rondom het betaald
voetbal in de eredivisie (verkeersdruk en risicowedstrijden). Dit
vraagt mogelijk extra mankracht van de boa’s en politie.

3.2.5 Attractieve regio voor recreatie en 		
toerisme
•
• Voor de vijf benoemde iconen in de toeristische sector,
Wildlands, Veenvaart, Bargerveen, Geopark de Hondsrug en
het centrum van Emmen, gaan wij de komende jaren na hoe
wij kunnen bijdragen aan aansprekende vernieuwingen om ze
daarmee nog meer op de kaart te zetten. Daarvoor zetten we
het investeringsbudget in, oplopend naar € 250.000 in 2022.
We denken daarbij aan nieuwe digitale toepassingen, grote
spraakmakende evenementen en succesvolle initiatieven (bijv.
Bargerveen / Veenvaart) aanjagen, oppakken en ondersteunen.
Het budget kan als cofinanciering samen met provinciale en

•

•

•

Europese subsidies ingezet worden. Op deze manier houden
we de sector vitaal.
Wij bevorderen de samenwerking tussen ondernemers en
trekken gezamenlijk op met de gemeenten in Zuidoost
Drenthe en de Hondsruggemeenten.
Door het inzetten van een innovatiemakelaar verbinden
we regionale ondernemers in Nederland en Duitsland om
vernieuwing in werkwijze en productontwikkeling aan te
jagen.
Samenwerken en afstemming met de ondernemers leidt tot
eenheid in promotie, marketing en informatievoorziening,
waarmee regionaal (inclusief Duitse regio) de sector onder
de aandacht blijft. We ontwikkelen samen met partners
in de sector regelgeving die ondernemers voldoende
ruimte, zekerheid, concurrentie en flexibiliteit biedt om
toekomstbestendig te kunnen ondernemen.
Scholing op het gebied van gastvrij ondernemerschap is
essentieel. Daarom ondersteunen wij de verbinding tussen
ondernemers en onderwijs.

3.2.6 Kunst en Cultuur
• Iedereen moet mee kunnen doen aan kunst en cultuur
in onze gemeente. Ook zetten we in op cultuureducatie,
talentontwikkeling en podium voor hoogwaardige cultuur.
Hieraan werken we samen met de culturele instellingen
in onze gemeente, met onze inwoners en met iedereen
die geïnspireerd raakt en kansen ziet in de culturele
voedingsbodem van de gemeente Emmen.
• Respectvol omgaan met historisch (monumenten) en
immaterieel erfgoed (erfgoednetwerk en Huus van Taol) blijft
voor ons een speerpunt.
• We hebben oog voor de ontwikkeling van onze museale
voorzieningen.
• We geven in deze bestuursperiode uitvoering aan de
cultuurnota ‘Van goede grond’.
• We werken samen aan een moderne Bibliotheek die zich
ontwikkelt tot een plek waar inwoners elkaar ontmoeten voor
informatie, cultuur, literatuur, debat en ontspanning.
• De Kunstbeweging, het Atlas Theater, Centrum Beeldende
Kunst Emmen en Loods 13 zijn dé professionele culturele
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instellingen. Wij houden daarbij de regie. In afwachting
van het locatieonderzoek van de bibliotheek en de
Kunstbeweging bekijken we welke investering nodig is.

3.2.7 Hoogwaardig stadspark en dé
		
creatieve broedplaats Rensenpark
• De ontwikkeling van het Rensenpark is een langjarig
traject. We willen partijen uitnodigen om te investeren
in het park. Ook in de tussentijd wordt gezorgd dat er
zoveel mogelijk reuring is in het park. Het Rensenpark
wordt in meerdere fases heringericht. In de begroting
van 2018 is de investering van €15 miljoen voor de
inrichting van het openbaar gebied Rensenpark al
verwerkt. De in te zetten reeds aanwezige dekking van
€ 385.000 in 2019 en € 600.000 vanaf 2020 maakt hier
ook onderdeel van uit..
• In de eerste fase voor de herinrichting worden de
Nieuwe Savanne en het Olifanteneiland aangepakt. Dit
vraagt een investering van € 2,5 mln. in 2020.
• De tweede fase vraagt een investering van € 2,5 mln.
in 2021 en heeft betrekking op het gebied rondom
het voormalig Safarirestaurant en het verbeteren van
de groenstructuren, randen en entrees. Om de reuring
in het park te continueren, willen we voor grote
kwalitatief hoogwaardige evenementen in het park een
bedrag beschikbaar stellen dat oploopt tot € 150.000
structureel.
We investeren zo nodig in de attractieve waarde van
bestaande gebouwen. Hiervoor is een bedrag van € 3
miljoen beschikbaar. Voor het onderhoud en beheer
Rensenpark is een bedrag van € 585.000 nodig.
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3.2.8 Sportief bewegen
• In samenspraak met inwoners en sportverenigingen blijven we
investeren in kwalitatief goed, betaalbaar en eigentijds aanbod
van sportaccommodaties.
• We koppelen verduurzaming en modernisering van deze
accommodaties aan renovatie en groot onderhoudsplannen.
• Voor onderhoud en verduurzaming van sportvoorzieningen
maken we gebruik van de 1/3 regeling en het
duurzaamheidsfonds. Met deze hulpmiddelen willen we
verenigingen financieel ondersteunen.
• We gaan de effectiviteit van het duurzaamheidsfonds
evalueren.
• Sportverenigingen en stichtingen zijn zelf verantwoordelijk
voor hun verduurzamingsopgave. Echter, we laten ze niet in de
kou staan. Indien nodig, kunnen we hen ondersteunen met de
knelpuntenregeling.
• We juichen initiatieven vanuit de sportsector om meer samen
te werken, van harte toe.
• Samen met sportverenigingen blijven we creatief zoeken naar
maatwerkoplossingen waardoor ook mindervalide inwoners
sportief bezig kunnen zijn.
• We investeren samen met onderwijs, brede school en onze
buurtsportcoaches in sportief bewegen, met name onder
kinderen. We bieden scholen ondersteuning bij het verbeteren
van het bewegingsonderwijs.
• We onderzoeken met onze partners in het onderwijs
en de provincie de mogelijkheden tot een nieuwe
topsportaccommodatie Meerdijk.
• ‘De Muur’ is een nieuw initiatief voor een wielerroute
en toeristische attractie op de oude vuilnisbelt aan de
Schansstraat. Dit initiatief willen we ondersteunen.
• We willen onderzoeken of de aanleg van kunstgrasvelden
effectief bijdraagt aan eigentijdse en attractieve sportparken.
• Er wordt een investerings- c.q. renovatiebudget sport
gevormd. Het gaat daarbij in totaal om een krediet van
€ 18,5 miljoen. Onderdelen hiervan zijn de aanpak van
sporthallen/gymlokalen (€ 6,5 miljoen), herinrichtingen van
sportparken (€ 6,9 miljoen), De Muur (€ 0,7 miljoen) en
topsportaccommodatie De Meerdijk (€ 4,2 miljoen).
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3.3

Samenvattende investeringsagenda 		
leefbare gemeente

Leefbare gemeente
Woon- en leefbaarheidsvisies
Af: activering 10% budget woon- en leefbaarheidsvisies
Aanvalsplan duurzaamheid, bouwen en wonen en
jeugdwerkloosheid
Investeringsbudget voor dorpen en wijken 2019
Investeringsbudget voor dorpen en wijken 2020 ev.
Investeringsbudget voor buurthuizen (i.c.m. eigen inbreng)
Investeringsbudget voor 1/3 regeling
Stimuleringsfonds recreatie en toerisme
Af: dekking uit bestaand budget
Evenementen Rensenpark
Investeringen openbare ruimte Rensenpark
Af: dekking reeds begrote kapitaallasten
Onderhoud en beheer Rensenpark
Opwaardering gebouwen Rensenpark
Investerings/renovatiebudget Sport
Aanpak verharding woonstraten
Groenonderhoud - EMCO
Af: dekking uit groenbudgetten
Invoeren beeldkwaliteitsgericht werken
Ontwikkeling marktplein Klazienaveen
Verhuizing/vernieuwing Bibliotheek
Totaal leefbare gemeente

x € mln.
Investeringskrediet

lasten per jaar x € 1.000
2019
80

2,5
4,5
6
0,4

5

3
18,5
3

0,4
43,3

-60
-36
-3
-100
45
-100
0
385
-585
-15
-197
-48
-100
100
-16
PM
-650

2020
-200
75

2021
-200
70

2022
-200
65

-250
-120
-36
-108
-9
-150
45
-100
-25
600
-585
-130
-466
-97
-100
100
-50
-16
PM
-1.622

-250
-120
-108
-180
-15
-150
45
-150
-125
600
-585
-245
-656
-146
-100
100
-50
-16
PM
-2.281

-250
-120
-180
-252
-21
-250
45
-150
-200
600
-585
-345
-708
-195
-100
100
-50
-16
PM
-2.812
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4
Duurzame gemeente

4.1

Wat is onze ambitie

In 2050 willen we een klimaatneutrale gemeente zijn.
Met de huidige middelen en technieken zal dit een enorme
en wellicht onmogelijke opgave zijn. De afhankelijkheid van
de met name toekomstige technische en technologische
ontwikkelingen en de snelheid waarmee deze nieuwe technieken
en technologieën rendabel toepasbaar zijn is zeer groot.
Energietransitie is een gezamenlijke opgave van het Rijk, de
decentrale overheden, grote energiecorporaties, inwoners,
instellingen en bedrijfsleven. Wij als gemeente stimuleren,
ondersteunen, jagen aan en geven het goede voorbeeld, maar
onze invloed in de energietransitie is en blijft relatief. Dat neemt
niet weg dat onze inzet op het thema duurzaamheid groot is.
We hebben ons als decentrale overheden verbonden aan het
kabinetsakkoord, de route daar naar toe wordt opgetekend in
het Klimaatakkoord. Kosteneffectiviteit en betaalbaarheid van
de energietransitie voor bewoners en bedrijven is een belangrijk
thema in het klimaatakkoord.
Ook wij streven we naar een kosteneffectieve inzet van
overheidsmiddelen. Anderzijds realiseren we ons dat
bewustwording en communicatie niet direct is te koppelen aan
CO2 reductie. Investeren in de participatie, zelfredzaamheid en
leefbaarheid draagt bij aan het bevorderen van anders denken en
doen bij onze inwoners en ondernemers.

•

•

•

•

•

4.2

Hoe gaan we onze ambitie realiseren

4.2.1 Energietransitie als gezamenlijke
		 opgave
• De energienota ‘Emmen geeft energie’ is het vertrekpunt om
de komende periode te werken aan een duurzame gemeente.
• In 2020 actualiseren we de energienota en combineren met
een duurzaamheidsagenda. De milieuagenda wordt onderdeel
van deze nieuwe energienota. De middelen in het kader
van de Energienota lopen tot en met 2020. Wij willen deze
middelen structureel maken. Het gaat hierbij om een bedrag
van € 447.000 vanaf 2021. De in enig jaar niet-bestede
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•

middelen inzake duurzaamheid worden gereserveerd in een
nieuw in te stellen reserve duurzaamheid.
We maken een planning over de transitie van de gebouwde
omgeving naar aardgasvrij, gericht op een CO2 -arme
gebouwde omgeving in 2040. Voor alle buurten die voor 2030
van het aardgas af gaan is dan bekend wat het alternatief is.
Het Klimaatakkoord kan leiden tot verplichte extra
inspanningen voor 2021. We volgen nauwgezet de extra
middelen die het Rijk mogelijk beschikbaar stelt voor
(innovatie)projecten. Voor duurzaamheid denken wij extra
middelen nodig te hebben. Voor dit moment is er nog geen
inschatting te maken en zetten we deze op PM.
We ondersteunen innovatieve particuliere en commerciële
initiatieven over verduurzaming van woningen, duurzame
energie, energiebesparing en duurzame mobiliteit. We zijn
daarbij kritisch op de haalbaarheid van het initiatief en tot
welke duurzame investeringen het leidt in de dorpen en
wijken. We zijn ook kritisch naar onze eigen effectieve inzet
van menskracht en middelen in het duurzaamheidsvraagstuk.
We blijven we het plaatsen van zonnepanelen op daken
stimuleren. Er zijn nog veel daken in de gemeente die benut
kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen. We
stellen opnieuw de zonnelening beschikbaar. Voor 2019 stellen
we hiervoor € 1,5 miljoen beschikbaar. De uitvoering van de
regeling vindt plaats door SVn en dit kost circa € 100.000 per
jaar.
We bieden ruimte voor de aanleg van zonne-akkers.
Opbrengsten van zonne-akkers, zoals leges en erfpacht,
komen ten goede van extra inzet op de energietransitie. De
structuurvisie zonne-akkers is daarbij leidend, maar we zullen
deze samen met betrokken partners evalueren op actualiteit
en toekomstbestendigheid.
Over windenergie (95,5 MW) hebben wij afspraken gemaakt
met het Rijk en de provincie. Wij komen die afspraken na,
maar houden nadrukkelijk de regie hierover. De vastgestelde
structuurvisie is hierbij leidend. Een eventuele uitbreiding van
de totale Drentse opgave voor windenergie moet elders in
de provincie gerealiseerd worden. Een groter aandeel dan
onze huidige opgave is voor ons onacceptabel. Wanneer de
mogelijkheid zich voordoet om de opgave windenergie in
te wisselen voor andere vormen van duurzame energie, dan
grijpen wij dit met beide handen aan.
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• We verkennen doorlopend alternatieve mogelijkheden en
ontwikkelingen van schone energie, zoals warmtepompen,
geothermie, warmtenetten, waterstof.
• We onderzoeken de mogelijkheden van het benutten van
restwarmte van bedrijven voor verwarming van gebouwen.
• Met energiecoaches en het Drents energieloket leggen we
verbindingen, faciliteren we kennisoverdracht en geven we
voorlichting en begeleiding. Bijvoorbeeld extra ondersteuning
van mensen met een smalle beurs en het ondersteunen van
wijken en buurten bij de energietransitie.
• In 2024 moeten alle daken in de gemeente asbestvrij
zijn. Bij de sanering van deze asbestdaken zetten we in
op voorlichting, faciliteren en onderzoeken van slimme
oplossingen. De uitvoeringskosten bedragen € 50.000 per jaar.
• Samen met de woningbouwcorporaties en andere
partijen op de woningmarkt verkennen we verschillende
financieringsvormen, die het mogelijk maken de (toekomstige)
energierekening in te zetten als investering in verduurzaming
van de woningvoorraad en woonomgeving. In het ‘Lokaal
Akkoord’ hebben we met de corporaties en huurderfederaties
afspraken gemaakt over de verduurzaming van de
huurwoningvoorraad.
• Door kwalitatieve en duurzame nieuwbouw te realiseren en
oude woningen zonder toekomstwaarde weg te nemen,
zetten we grote stappen richting een energieneutrale
woonomgeving in 2040. De wijk Emmerhout geldt hierbij als
voorloper waar deze ambitie al in 2027 moet worden behaald.
Voor de aanpak van de wijk Emmerhout worden vanaf 2019
proceskosten meegenomen. In het kader van de wijkaanpak
Emmerhout kunnen er investeringen worden verwacht in
verband met het aanpassen gebouwen en woningen. Voor dit
moment is er echter nog geen inschatting te maken.

4.2.2 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

• Gebouwen waarbij het terugverdieneffect het grootst is, hebben
de hoogste prioriteit voor renovatie. Ook wordt gekeken naar
het energieverbruik, de bouwkundige staat en de staat van de
energie installaties. Wanneer en investering niet rendabel is, kan
er worden gekozen voor sloop.

4.2.3 Afvalinzameling
• Samen met Area kijken we welke investering nodig is om
de kosten van afvalinzameling te verminderen. Zo willen we
verkennen welke mogelijkheden er zijn om in de frequentie
van lediging van containers te differentiëren, bijvoorbeeld een
seizoensgebonden frequentie.
• Papier- en textielinzameling zijn van grote toegevoegde waarde
voor het bestaan van verenigingen. Bedrijfsmatige inzameling
mag niet ten kosten gaan van deze maatschappelijke waarde.
Samen met Area en maatschappelijke partners kijken we naar
andere mogelijkheden van afvalinzameling, waarbij naast
effectiviteit (afvalscheiding) en efficiency (kostenbesparing) ook
de maatschappelijke component wordt meegenomen in de
afweging.

4.3
		

Samenvattende investeringsagenda
duurzame gemeente

Duurzame gemeente
Extra middelen voor duurzaamheid
Nieuwe tranche Zonnelening ad € 1.500.000
Sanering asbestdaken - uitvoeringskosten
Wijkaanpak Emmerhout - proceskosten
Wijkaanpak Emmerhout - kosten aanpassen
gebouwen/woningen
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Structureel maken middelen Energienota
Instellen reserve duurzaamheid (i.v.m. reservering nietbestede middelen inzake duurzaamheid)
Totaal duurzame gemeente

x € mln.
Investeringskrediet

lasten per jaar x € 1.000
2019

2020
PM
-100
-50
-91

2021
PM
-100
-50
-91

2022
PM
-100
-50
-91
PM
-375
-447
PM
-1.063

1,5

-100
-50
-112

PM
7

PM

PM
-125

PM

PM

PM
-250
-447
PM

-262

-366

-938

8,5

4.2.4 Duurzame mobiliteit
• We sluiten aan bij de duurzame mobiliteitsdeal Noord Nederland.
In deze deal verkennen de drie Noordelijke provincies en
gemeenten een aantal maatregelen die uiteindelijk toewerken
naar een emissieloze toekomst. Te denken valt aan o.a.
infrastructuur voor oplaadpunten op belangrijke centrale plekken
in onze gemeente en bussen op waterstof.
• Ons eigen wagenpark dient als voorbeeld van duurzame
mobiliteit en bij vervanging zetten we zoveel mogelijk in op
elektrische bedrijfsauto’s.

• We gaan ons gemeentelijk vastgoed, inclusief schoolgebouwen
en sportaccommodaties, verduurzamen. Zonnepanelen op de
daken zien we als de meest rendabele optie, in combinatie
met isolerende maatregelen van de schil. Hiervoor stellen we
voor de jaren 2020 t/m 2022 een bedrag van € 7 miljoen
beschikbaar.
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5
Bereikbare gemeente

5.1

Wat is onze ambitie

Goede bereikbaarheid van woon- en werkplekken en talloze
voorzieningen, zoals winkels, scholen en zorgvoorzieningen, is
belangrijk voor een uitnodigende, fijne woon- en leefomgeving.
Voor de leefbaarheid van dorpen en wijken zijn goede en
goed onderhouden verbindingen tussen de dorpen en wijken
essentieel. Ook de verbinding met Emmen centrum is van
belang, omdat daar de bovenlokale voorzieningen zijn. Om een
excellente fietsregio te zijn, is een goede fietsinfrastructuur een
noodzaak. Niet alleen is dit van groot belang voor het bevorderen
van sportief bewegen en gezondheid in het algemeen, ook voor
recreatie en toerisme is het van groot belang.
Het huidige Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid (GVVP)
‘oog voor mobiliteit’ loopt af in 2020. We gaan daarom met
stakeholders nieuw beleid maken. Waar het bestaande GVVP
vooral een verkeerskundige benadering kent, vinden we het
belangrijk om in het nieuwe GVVP meer aandacht te hebben
voor de maatschappelijke effecten en de gebruiksbeleving van
infrastructurele maatregelen.
We streven naar betaalbaar parkeren in Emmen-centrum.
Bereikbaarheid gaat ook over digitale bereikbaarheid in een
informatiesamenleving. Een absoluut vereiste voor ‘Emmen 2030:
dáár wil je zijn’, is dat we beschikken over de modernste digitale
infrastructuur. We willen naar een optimale ontsluiting van het
internet, onder anderen via glasvezel en zodra mogelijk via het
5G-netwerk.

26

Collegeprogramma 2018-2022: Samen investeren!

5.2

Hoe gaan we deze ambitie realiseren

5.2.1 Nieuw verkeer- en vervoersbeleid
• Samen met de betrokken stakeholders en de omgeving willen
we in 2018 de uitgangspunten definiëren, waarna in 2019
besluitvorming over het GVVP volgt.

5.2.2 Reconstructie weg Emmen –
Klazienaveen
• De reconstructie van de N862 (de weg Emmen – Klazienaveen)
is voor de gemeente de belangrijkste prioriteit als het
gaat om de binnengemeentelijke infrastructuur. De N862
is in eigendom van de provincie Drenthe. We willen een
toekomstbestendige verbinding als stadsentree voor Emmen
en toegangspoort tot het industrieterrein Bargermeer en
de bedrijventerreinen A37 en Pollux, die zorgt voor een
optimale doorstroming van het autoverkeer. De N862 heeft
voor ons prioriteit boven de Rondweg (N391). We willen zo
snel mogelijk samen met de provincie de wijze van uitvoering
bepalen van de N862 tussen Klazienaveen en de kop van de
Dordsestraat en de uitvoering van de Rondweg tussen de
N34 en Oost Groningen. Op 24 september 2018 is samen
met de provincie een principeakkoord gesloten. Verdere
besluitvorming vindt plaats in de provinciale staten en in de
gemeenteraad in november en december 2018. De realisatie
van deze reconstructie vraagt een forse financiële investering
van beide partijen.
• Voor de reconstructie is reeds een krediet van € 18 miljoen
begroot. De verwachting is dat aanvullend een krediet van
€ 35 miljoen nodig is. Voor nu zijn de hieruit voortkomende
kapitaallasten voorzien na het jaar 2022 en zijn deze
vooralsnog op PM gezet.
• De weg Emmen-Klazienaveen heeft achterstallig onderhoud en
ook toekomstig onderhoud. Deze kosten zijn in het genoemde
extra krediet van € 35 miljoen niet meegenomen. Deze kosten
zetten wij vooralsnog op PM.
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5.2.3 Ombouw Boermarkeweg

5.2.5 Oog voor de fietser

• De reconstructie van de Boermarkeweg heeft ook prioriteit
gezien alle ontwikkelingen in dat gebied. Goede doorstroming
is daar van groot belang, onder andere voor het Treant Scheper
ziekenhuis, de ontwikkeling van de Esdal campus, de locatie
Muzeval en de herontwikkeling van de locatie voormalige
camping/Zwembad Aquarena. We hebben een voorkeur voor
een volledige 2x2 rijbanen variant. We zijn met dit uitgangspunt
intussen van start gegaan met de wijziging van het
bestemmingsplan. De projecten die direct in het projectgebied
liggen worden opgepakt. De omliggende projecten worden
meegenomen in het nieuwe GVVP. De reconstructie van de
Boermarkeweg kost ongeveer € 12,5 miljoen extra t.o.v.
het reeds beschikbare krediet van € 1,7 miljoen. De hieruit
voortkomende kapitaallasten bedragen circa € 500.000 per jaar.

• Bij besluiten over de inrichting van de dorpen en wijken zowel bij nieuwe als bestaande infrastructuur - wegen we
de consequenties voor de fietser mee. De uitkomsten van
de fietsenquête zijn daarbij leidend.
• We blijven de komende jaren investeren in goed
onderhoud van het fietspadennetwerk. We streven naar
het kwaliteitsniveau dat 80% voldoende van de fietspaden
de landelijke (CROW-)norm haalt. Een aantal knelpunten
willen we op korte termijn oplossen, zoals het upgraden
van de fietsroute Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en het
verbeteren van kwaliteit en (sociale) veiligheid bij de Oude
Markeweg).
• De hoofdroutes in het fietsennetwerk betrekken we bij
het nieuwe GVVP. Deze zal leidend zijn voor de aanleg van
nieuwe en mogelijke verbreding van bestaande fietspaden.
Ook het aanleggen van ontbrekende schakels in het
(hoofd)fietsnetwerk tussen wijken en buurten worden bij
het nieuwe GVVP betrokken.

5.2.4 Bereikbaarheid met het openbaar
		 vervoer / Aanpak stationsgebied Emmen
• De al in gang gezette verbetering van de spoorverbinding met
Zwolle - 4x per uur van en naar Zwolle - houdt de prioriteit.
• De busverbindingen met onze dorpen en wijken en tussen
belangrijke functies zijn zodanig aantrekkelijk, dat mensen ook
bereid zijn er meer gebruik van te maken.
• Het stationsgebied in Emmen-centrum is flink verouderd en
is toe aan vernieuwing. We willen samen met alle betrokken
partijen een plan maken voor de aanpak van het station. Hierbij
wordt ook gekeken hoe we hier een volwaardig OV-knooppunt
van kunnen maken. We zijn hierbij wel sterk afhankelijk van
derden. Het stationsgebied vormt een complexe opgave,
waarbij de nadruk in eerste instantie komt te liggen op een
uitnodigende entree van het station. De investering in het
stationsgebied/ov-knooppunt wordt ingeschat op circa € 10
miljoen.
• Om te komen tot een volwaardig OV-knooppunt moet onder
meer de verkeersafwikkeling in het gebied worden verbeterd.
Dit laatste nemen we mee in het nieuwe GVVP. In de
voornoemde investering is geen rekening gehouden met deze
omliggende straten.
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norm te behalen, dan wordt deze alsnog opgevoerd.
• Voor de herinrichting Hoofdstraat/Wilhelminastraat wordt een
krediet van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de afronding
van Boulevard Noord wordt een aanvullend krediet van € 0,3
miljoen beschikbaar gesteld t.o.v. het reeds beschikbare krediet
van € 0,3 miljoen.
• Vanaf 2016 is chemische onkruidbestrijding op verhardingen
niet meer toegestaan voor gemeenten. Alternatieve
bestrijdingsmethodes zijn aanzienlijk kostbaarder dan
bestrijding met chemische middelen. Vanaf 2017 en 2018 zijn
er reeds extra middelen beschikbaar 210.000. Voor de periode
vanaf 2019 stellen we € 150.000 beschikbaar.

• Op dit moment wordt een bedrag ad € 200.000 ingezet
voor het oplossen van onkruidgroei in verhardingen.
Om dit probleem structureel op te lossen en om aan het
beeldkwaliteitsplan te kunnen voldoen is een structureel
budget nodig van € 150.000 nodig.

5.2.6 Wegenonderhoud en 			
verkeersveiligheid
• In samenwerking met het rijk, de provincie en gemeenten
ontwikkelen we het ‘Strategisch plan verkeersveiligheid
2030’ om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren
en ongelukken te verminderen.
• We willen verkeersonveilige oversteken aanpakken, veilige
30km-zones, veilige fietsroutes van en naar scholen,
verkeerseducatie en innovatieve en duurzame openbare
verlichting.
• Wij willen dat 80% van ons wegennet binnen een
aantal jaren voldoet aan de landelijke (CROW-) norm.
Om dit ambitieniveau te kunnen blijven vasthouden is
er gedurende 8 jaar een extra impuls nodig van 8 x € 3
miljoen. Hiervan is tot en met 2018 inmiddels € 12 miljoen
beschikbaar gesteld. Voor de komende 3 jaar wordt € 9
miljoen beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2022 zetten we
de inzet eerst op PM. Indien in 2021 blijkt dat de extra 3
miljoen noodzakelijk is om de ambitie van 80% CROW
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5.2.7 Uitnodigende parkeermogelijkheden
• In de dorpen en wijken blijven we de parkeerfaciliteiten gratis
aanbieden.
• We zullen de parkeertarieven alleen laten stijgen met
een inflatiecorrectie van 1,5%,omdat de kosten die we
doorberekenen ook toenemen.
• We lossen de parkeerknelpunten in buurten op. Vanuit
de contacten met erkende overlegpartners en de melding
van individuele burgers wordt de gemeente regelmatig
geconfronteerd met ergernissen over een tekort aan
parkeerplaatsen in woonbuurten. Om in voorkomende
gevallen adequaat en snel probleemsituaties te kunnen
oplossen is extra budget benodigd. Daarom wordt voorgesteld
om jaarlijks een budget van € 700.000 beschikbaar te hebben
voor het oplossen van parkeerknelpunten in woonbuurten.
• Het aanbod van parkeerfaciliteiten moet zijn afgestemd op de
vraag. In zijn algemeenheid is dat nu het geval. Wij monitoren
de ontwikkelingen en treffen zo nodig maatregelen als vraag
en aanbod onvoldoende in balans zijn.
• Om bezoekers een welkom gevoel te geven is niet alleen
van belang dat we voldoende parkeerplaatsen hebben. Ook
goede aanrijroutes, informatie- en verwijssystemen, moderne
en gebruiksvriendelijke betaalsystemen, schone en goed
onderhouden parkeerplaatsen en goede looproutes van en
naar de parkeerplaatsen zijn belangrijk om een uitnodigend
centrum te blijven.
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5.3
		

Samenvattende investeringsagenda
bereikbare gemeente

Bereikbare gemeente
Reconstructie weg Emmen-Klazienaveen (extra na 2022)
Extra/achterstallig onderhoud weg Emmen-Klazienaveen
Reconstructie Boermarkeweg
Stationsgebied/ov-knooppunt
Fietsplan Emmen 2018-2024
Meerjareninvesteringsprogramma Wegen 2019 t/m 2021
Meerjareninvesteringsprogramma Wegen 2022
Herinrichting Hoofdstraat / Wilhelminastraat
Afronding Boulevard Noord
Schoonhouden wegen
Reinigingsbestek
Oplossen parkeerknelpunten woonbuurten
Totaal bereikbare gemeente

x € mln.
Investeringskrediet
35
12,5
10
5
9
PM
2
0,3

2,8
76,6

lasten per jaar x € 1.000
2019

2020

2021

-15

-30

-120
-97

-189
-292

-500
-75
-189
-487

-5

-10
-10
-150
-150
-90
-921

-80
-10
-150
-150
-136
-1.777

-150
-44
-431

2022
PM
PM
-500
-200
-189
-585
PM
-80
-10
-150
-150
-182
-2.046
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6
Sociale gemeente

6.1

Wat is onze ambitie

We willen een gemeente zijn, waarin inwoners zichzelf kunnen
zijn, waarin iedereen kan meedoen en naar vermogen een
bijdrage kan leveren aan de samenleving. Een sociale gemeente,
gericht op participatie, gezondheid, zorg en ontwikkeling is een
belangrijke voorwaarde om de ambities in de overige thema’s te
kunnen realiseren.
Het aantal mensen dat meedoet naar vermogen moet omhoog.
Of anders gezegd: de participatiegraad moet omhoog. Het
verhogen van de participatiegraad (arbeidsparticipatie en
maatschappelijke participatie) bevordert het welzijn en de
welvaart van inwoners persoonlijk en van de dorpen en wijken.
Ons integraal beleid is er op gericht dat arbeid loont. De
focus ligt in de eerste plaats op uitstroom uit de bijstand naar
betaald werk bij bedrijven en instellingen. Voor de mensen
die (tijdelijk) niet kunnen uitstromen naar betaald werk, is
meedoen belangrijk. Dagstructuur en zinvol bijdragen helpt
bij het oplossen of voorkomen van andere problemen. De
dagbesteding willen we zo dicht mogelijk bij de gebruikers
organiseren. Als het nodig is, organiseren we daarbij nieuwe
financieringsconstructies.
We willen de hardnekkige en generaties lang voortdurende
situaties van armoede en overerving daarvan doorbreken.
We leggen daarbij verbanden tussen gezondheid, activering
op de arbeidsmarkt, schuldproblematiek en de aanpak van
laaggeletterdheid. We willen niet alleen symptomen bestrijden,
maar ook de oorzaken aanpakken. Aan het eind van deze
bestuursperiode is het aantal huishoudens dat in armoede
(onder het bestaansminimum) leeft, zichtbaar teruggebracht.
We willen een samenleving waarin kinderen gelukkig, veilig
en gezond kunnen opgroeien, met perspectief op een baan.
Daarvoor moeten we laaggeletterdheid en achterstand van
kinderen, samen met het onderwijsveld en consultatiebureaus
in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren. We hebben samen
met de jeugdhulpaanbieders de ambitie en verantwoordelijkheid
om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en
dichtbij het gezin te organiseren. Een van de belangrijkste
speerpunten in de komende bestuursperiode wordt de inzet op
preventie.
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Iedereen met een hulp- of ondersteuningsvraag kan
laagdrempelig en snel toegang krijgen tot ondersteuning.
De toegang tot maatschappelijke ondersteuning en
schulddienstverlening is laagdrempelig en dichtbij onze inwoners.
Het gezondheidslandschap is volop in beweging. Wij vinden het
belangrijk dat het zorgaanbod voor onze inwoners kwalitatief
goed, bereikbaar en betaalbaar blijft.
De leefbaarheid van dorpen en wijken wordt mede bepaald
door goede, nabije en betaalbare zorg in kleinschalige
gezondheidscentra. Bij een centrumgemeente als Emmen
behoort ook een ziekenhuis waar acute, complexe en klinische
ziekenhuiszorg wordt uitgevoerd. Het Scheper ziekenhuis
van Treant is daarnaast veel meer dan een zorginstelling
voor onze inwoners. Het is van zeer grote betekenis voor
de werkgelegenheid, voor complexe zorg dichtbij, voor de
samenwerking tussen ziekenhuis en verpleeghuizen, voor
de relatie met woon-zorginstellingen, voor de relatie met de
huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.
We willen als gemeente samen met onze partners investeren in
welzijn en welvaart van onze inwoners door dwarsverbanden
te ontwikkelen tussen de verschillende domeinen, bijvoorbeeld
tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt, tussen zorg en veilig
wonen, tussen zorg en bereikbaarheid van voorzieningen.
Interventies vanuit verschillende domeinen horen elkaar te
versterken.

6.2

Hoe gaan we onze ambitie realiseren

6.2.1 Armoede en schulden aanpakken met
de sociale agenda
• We ontwikkelen integraal beleid voor schulddienstverlening,
armoede en minima (SAM). Het beleid is gericht op individuele
ondersteuning naar meer zelfredzaamheid. Bij het SAM-beleid
trekken we samen op met maatschappelijke partners. We
intensiveren de aanpak van armoede en schulden en maken
daarvoor een bedrag van € 934.000 structureel vrij. Voor de
jaren 2019 en 2020 gebruiken we ter dekking de rijksmiddelen
uit de meicirculaire 2018.
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• We geven uitvoering aan het project ‘Emmen telt mee met
taal’, met als doel om alle inwoners met een hulpvraag op
het gebied van taal, rekenen, en/of digitale vaardigheden
te ondersteunen. Voor de aanpak van laaggeletterdheid
reserveren we een structureel bedrag van € 185.000.
• We willen jongeren een financieel gezonde start
geven. Daarom starten we een pilot voor jongeren met
problematische schulden, waarbij we de schulden overnemen,
die jongeren aan de gemeente terugbetalen. Hiertoe
zetten we een revolverend fonds in. We onderzoeken de
mogelijkheden om schuldenproblematiek tegen te gaan bij
ZZP-ers en werkende mensen die in armoede leven. Voor beide
doelgroepen samen maken we een bedrag van € 200.000 vrij
ter overname van schulden. We houden daarbij rekening met
ongeveer 80% terugbetaling.

6.2.2 Beschut werken en arbeidsparticipatie
• We maken afspraken met mensen die (tijdelijk) geen werk
hebben, over de wijze waarop zij actief meedoen in de
samenleving.
• We ontwikkelen nieuwe vormen van dagbesteding als
onderdeel van een betere samenhang tussen beschut
werken en (arbeidsmatige-) dagbesteding vanuit de Wmo.
Een belangrijke en noodzakelijke opgave daarbij is om hier
vernieuwende financieringsconstructies bij te organiseren.
• Continu bekijken we welke instrumenten/trajecten het meest
effectief zijn voor de specifieke doelgroepen en die het
meedoen bevorderen.
• Samen met belangrijke partners zoals Menso, EMCO,
Buurtsupport en Area, werken we verder aan een bij onze
ambities passende infrastructuur. Hierbij staat centraal dat
zoveel mogelijk middelen rechtstreeks ten goede van de
doelgroep en de maatschappelijke doelen moeten komen. De
onderliggende infrastructuur is hieraan ondergeschikt.
• Ontwikkelen van maatwerktrajecten voor
specifieke doelgroepen (bijv. statushouders) om de
arbeidsparticipatiegraad te verhogen
• We blijven inzetten op werk en daarmee op uitstroom uit de
bijstand. We investeren daarom extra in Baan Afspraak Banen
en extra ontwikkelingstrajecten om duurzame uitstroom uit de
bijstand te realiseren.
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• Elke gemeente wil een zo goed mogelijke dienstverlening,
tegen zo laag mogelijke kosten. Voor de Gemeentelijke
Basisprocessen Inkomen werkt de gemeente Emmen
samen met 15 andere gemeenten om moderne digitale
dienstverlening aan onze inwoners waar te maken.
• Wij willen de webshop vernieuwen en gebruikersvriendelijker
maken voor de inwoner. Daarbij willen we de het behalen
van de beleidsambities monitoren. De vernieuwing van de
webshop vraagt een krediet van € 220.000.

6.2.3 Iedere jongere gelukkig, veilig
		
en gezond

overgewicht minder wordt in de gemeente Emmen en dat er
een bewustwordingsproces op gang wordt gebracht om te
komen tot een gezonde leefstijl.
• Voor de periode voorafgaand aan de voorschool willen we
verkennen hoe we in de eerste 1.000 dagen van een kind
achterstanden in taal en rekenen van kinderen in een zo vroeg
mogelijk stadium kunnen signaleren.
• Samen met de bestuurders van de gespecialiseerde jeugdzorg
instellingen stellen we een gezamenlijke strategische
transformatieagenda jeugdzorg op. Hierin willen we afspraken
maken met de jeugdzorgaanbieders over zorgvernieuwing,
efficiency, opbrengsten en kostenbewustzijn.

• Vele factoren zijn van invloed op een effectieve en efficiënte
uitvoering van de jeugdzorg. Hierdoor is onze invloed op
het terugbrengen van het tekort op jeugdzorg wel beperkt.
Toch zetten we ons in om het tekort in deze periode terug
te dringen. Zo willen we onbedoelde negatieve effecten in
het aanbestedings- en contracteringsysteem uitsluiten. Intern
zullen we een scherpe analyse maken van de beheersbaarheid
van de (financiële) processen.

• Iedere jongere in onze gemeente moet gelukkig, veilig
en gezond op kunnen groeien. Daarvoor stellen we één
jeugdagenda op waarin alle relevantie beleidslijnen, zoals
armoede/opvoeding, onderwijs, veiligheid en gezondheid
opgenomen zijn. Die jeugdagenda maken we samen met onze
sociale partners, het consultatiebureau, het onderwijsveld
en de jongeren zelf. De uitvoeringsagenda is in de eerste
helft van 2019 in concept klaar en wordt afgestemd met de
jongerenadviesraad.
• Belangrijk onderdeel van de jeugdagenda is het voorkomen
van (zware) vormen van hulp door het versterken van de
eigen kracht van jeugdigen en gezinnen en het vergroten
van de zelfredzaamheid en/of eigen regie als onderdeel van
de jeugdagenda. Voor deze preventie zetten wij structureel
€500.000 extra in. Daarnaast willen wij € 500.000 van de
huidige middelen op andere plaatsen inzetten. Daarbij denken
we ook andere preventie-acties dan alleen op het gebied van
jeugdzorg. De effecten van de inzet van preventie (voorkomen
duurdere vormen van zorg) kunnen wij nog niet inschatten.
• De projecten JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), GIDS
(Gezond in de Stad) en jeugd en alcohol, zetten we voort.
Samen met uitvoerende partners verkennen we wat er nu
al op dit gebied gebeurt en wat er aanvullend nodig is. Wij
hebben het aanvalsplan ‘Gezond leren leven begint als je jong
bent’ laten uitwerken in het project ‘Goede Start’. Met het
aanvalsplan gezond leven voor kinderen en jongeren zetten
we tot en met 2023 € 201.000 per jaar in op het voorkomen
en terugdringen van overgewicht bij kinderen in de gemeente
Emmen. Doel hiervan is dat het percentage kinderen met
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6.2.4 Investeren in goed onderwijs is
		
investeren in de toekomst
• Voorscholen dragen bij aan een samenleving waarin iedereen
meetelt en waarin iedereen meedoet aan activiteiten.
Waar kinderen van verschillende herkomst, achtergrond en
levensovertuiging gezamenlijk optrekken. Samen met de
scholen gaan we de komende twee jaren de deelname aan de
voorscholen verhogen van 63% naar 75%.
• Er is voor gekozen het primair Openbaar Onderwijs Emmen
(OOE) te verzelfstandigen. We kiezen hierbij voor een
zorgvuldige aanpak. De verzelfstandiging gaat in twee
stappen. De eerste stap is de interne verzelfstandiging
vanaf 1 augustus 2019. Wij blijven als college van B&W
verantwoordelijk als schoolbestuur. Op een later moment volgt
een volledige verzelfstandiging, als stap twee. Zo werken we
toe naar een gezonde en toekomstbestendige organisatie.
Wanneer dit is en welke (juridische) vorm daarin het beste
past, gaan we nog vaststellen. Met de verzelfstandiging
brengen we alle vormen van primair onderwijs in een gelijke
positie, met als doel beter onderwijs
• Samen met de basis- en voortgezet onderwijsscholen
formuleren we ambities en doelstellingen voor een kwalitatief
goed en breed onderwijsaanbod dat goed aansluit bij de
jeugdagenda, jeugdzorg en de arbeidsmarkt.
• In 2019 ligt er een Integraal Huisvestingsplan voor de
basisscholen. Deze agenda laat zien hoe wij om willen gaan
met onze huidige schoolaccommodaties. Daarnaast geeft
het plan ook aan op welke wijze wij kunnen inspelen op
toekomstige ontwikkelingen. Het verder vormgeven van
kindcentra en brede scholen is hierbij een prioriteit.
• We investeren in onderhoud en verduurzaming van
onderwijsgebouwen door middel van extra geld voor
onderwijshuisvesting. De jaarlijkse uitgaven voor Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs zijn hoger dan de gehanteerde
normbedragen volgens de VNG. Dit komt door de huidige
hoge bouwprijzen. Wij verhogen daarom het jaarlijkse bedrag
voor huisvesting onderwijs met € 113.000 per jaar. Hiermee
wordt het bedrag aan kapitaalslast jaarlijks verhoogd tot
€ 234.000 en kan er op jaarbasis circa € 6,6 miljoen worden
geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen.
• We nemen een besluit over vervangende nieuwbouw van
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het bestaande Vakcollege Esdal (VMBO) op de campus.
De investeringskosten van de herhuisvesting Vakcollege
Esdal Campus zijn berekend op € 6,5 miljoen. Via het
Jaarprogramma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2018
is al een investeringsbedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar
gesteld. Daarom is aanvullende dekking nodig voor een
investeringsbedrag van € 5,5 miljoen. De kapitaalslasten
van dit extra benodigde geld bedragen op jaarbasis
€ 196.000. De verwachting is dat het gebouw met ingang
van schooljaar 2020/2021 in gebruik wordt genomen.

6.2.5 Gezondheidszorg dichtbij en nabij

•

•
•

• Vanuit onze rol als verbinder tussen inwoners en
zorgaanbieders ontwikkelen we een programma-aanpak
om de verandering/transformatie in het zorglandschap
vorm te geven. Samen met onze aanbieders en partners
maken we een actieplan. Hiervoor stellen wij € 150.000
per jaar beschikbaar.
• We stimuleren innovatie in het zorglandschap die
effectief bijdraagt aan de kwaliteit en continuïteit van
gezondheidszorg dichtbij inwoners.
• We voeren actief relatiebeheer met de Raad van Bestuur
van Treant, gebaseerd op onze inzet voor het behoud
van voorzieningen die essentieel bijdragen aan en
onlosmakelijk horen bij de centrale positie van Emmen in
de regio en in Noord-Nederland.
• Eveneens voeren we actief relatiebeheer richting de
betrokken zorgverzekeraar. Deze partij heeft een zeer
belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het
in stand houden van het voorzieningenniveau in de regio.
• De vraag: “hoe kunnen we de bereikbaarheid en nabijheid
borgen voor nu en in de toekomst” gaan we met de sector
zelf beantwoorden. Samen komen we tot een aanvalsplan.
• We starten met een proef in Emmen-Oost waar we een
samenhangende sluitende aanpak ontwikkelen met de
GGZ voor andere zorg en ondersteuning aan inwoners met
een langdurige psychische kwetsbaarheid.
• Het gedrag van verwarde personen zorgt in Drenthe (ook
Emmen) voor veel overlastmeldingen. Sinds maart 2017 is
de spoedpoli operationeel (op terrein van de GGZ Assen).

•

De 12 Drentse gemeenten hebben afgesproken voor 2017
en 2018 de bekostiging voor hun rekening te nemen, via
de verdeelsleutel van het aantal inwoners. Op dit moment
zijn gesprekken gaande met de zorgverzekeraar omtrent
hun aandeel in de bekostiging 2019 e.v.. Om die reden
wordt op dit moment de gemeentelijke bijdrage op PM
gezet.
Samen met betrokken partijen formuleren we een
preventieve aanpak, gericht op wat een inwoner aan
ondersteuning nodig heeft en hoe we dit het meest
effectief kunnen organiseren.
Wij gaan de zorg laagdrempelig en snel toegankelijk
organiseren.
Emmen sluit zich aan bij het Regenboogstedenprogramma van het ministerie van Onderwijs Cultuur
en Wetenschappen. Hiervoor wordt ook een lokaal
beleidsplan opgesteld. Dit doen wij in samenwerking
met de kerngroep (platform) Regenbooggemeente
Emmen. Vanuit het ministerie is per jaar € 20.000 per jaar
beschikbaar als cofinanciering.
Gezond in de stad en initiatieven van inwoners blijven we
ondersteunen.

6.2.6 Optimalisatie van het
		
maatschappelijk rendement
• Ons uitgangspunt is nog steeds dat we de uitvoering
van de nieuwe taken in het sociaal domein doen met
de rijksmiddelen. In het Interbestuurlijk Programma
zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG over
een verbrede koppeling van de rijksuitgaven aan het
gemeentefonds en de integratie van een groot deel
van de middelen sociaal domein in het gemeentefonds.
Als gevolg van de verbrede koppeling nemen ook de
rijksmiddelen sociaal domein de komende jaren behoorlijk
toe. Tevens hebben we bij de meicirculaire 2018 fors
meer geld gekregen voor de kosten Voogdij/18+. Door
deze ontwikkelingen blijven naar verwachting de uitgaven
meerjarig binnen de rijksmiddelen.
• Een groot deel van de middelen die we van het Rijk
krijgen voor het sociaal domein, wordt de komende jaren

onderdeel van de algemene uitkering die de gemeente
ontvangt. Daarmee zijn deze middelen niet langer zichtbaar
als ‘specifieke gelden sociaal domein’. Het idee achter deze
integratie is het ontkokeren van de financiële middelen.
• Het begroten van de uitgaven in het sociaal domein zal in
de toekomst meer gebaseerd worden op wat er nodig is
aan middelen voor een bepaalde taak. Daarbij wordt ook
gekeken naar maatschappelijk rendement van de ingezette
middelen.
• Voor de komende vier jaar is de optimalisatie van het
maatschappelijk rendement van de ingezette middelen een
belangrijke doelstelling. Dit gaan we als volgt vormgeven:
- Via monitoring willen we beter in beeld krijgen waar ons
beleid effectief en efficiënt is. Waar de inspanningen niet
tot gewenste resultaten leiden, zullen wij ontschotten,
ombuigen en aanpassen.
- De inhoudelijke integratie ondersteunen we door
financieel (zoveel mogelijk) de schotten tussen de
onderscheiden kostenbudgetten te slechten.
- We gaan deze bestuursperiode maatregelen nemen om
de kosten jeugdhulp om te buigen.

6.2.7 Informele en professionele zorg
		
vullen elkaar aan
• De informele ondersteuning wordt niet gecontracteerd.
Deze werkt op vrijwillige basis en op de sterke persoonlijke
gedrevenheid van de mensen die het uitvoeren. De
gemeente ondersteunt dat wel. De professionele
ondersteuning wordt door ons gecontracteerd. Formele en
informele ondersteuning gaan dus samen op.
• Samen met zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties
stellen we gecombineerde ondersteuningsarrangementen
op. Hierin wordt de kracht van beide organisaties benut om
tot effectieve en efficiënte ondersteuning te komen voor de
mensen die het nodig hebben.
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6.2.8 Adequate maatschappelijke opvang
• Wij pakken onze verantwoordelijkheid en zorgen voor een
veilige woonsituatie en professionele zorg, waar nodig.
Wij zijn verantwoordelijk voor een adequate opvang voor
thuislozen, verwarde personen, verslaafden en andere
doelgroepen. Hierbij is vaak sprake van spanning tussen
het maatschappelijke belang van een goede opvang en
huisvesting van deze groepen en de individuele belangen van
buurtbewoners.
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6.3
		

Samenvattende investeringsagenda
sociale gemeente

Sociale gemeente
Aanpak schulden en armoede
Af: dekking uit middelen meicirculaire 2018
Verhogen budget SAM-beleid
Aanpak laaggeletterdheid
Pilot en vervolg fonds schulden jongeren en zzp’ers
Af: terugbetalingen overgenomen schulden
Nieuw Beleid uitstroom bijstand - 3 sporen
- spoor 1 (Extra inzet op ontwikkeling moeilijk plaatsbaren)
- spoor 2 (35 extra Baan Afspraak Banen)
- spoor 3 (Verloning via Mflex)
Af: reservering 50% positief resultaat in reserve BUIG
Effecten op het gemeentefonds 3 sporen
Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)
Webshop
Inzet preventie
Inzet preventie met herallocatie huidige middelen
Af: herallocatie huidige middelen
Effect inzet preventie (jeugdagenda, armoede, gezondheid etc.)
Aanvalsplan gezond leven
Actieplan huisartsenzorg
Inzet rondom verwarde personen
Regenbooggemeente
Af: dekking uit rijksmiddelen
Verhoging krediet jaarprogramma’s huisvesting onderwijs
Herhuisvesting Vakcollege Esdal Campus
Totaal sociale gemeente

x € mln.
Investeringskrediet

0,2

12,8
5,5
18,5

lasten per jaar x € 1.000
2019
-300
179
-634
-185
-200
160

2020
-300
179
-634
-185
-200
160

2021
-300

2022
-300

-634
-185
-200
160

-634
-185
-200
160

-487
-47
-153
0
0
-100
-20
-500
-500
250
PM
-210
-150
PM
-40
20
-113

-211
15
223
0
-21
-100
-40
-500
-500
500
PM
-210
-150
PM
-40
20
-226
-80
-2.300

24
64
249
-168
-75
PM
-40
-500
-500
500
PM
-210
-150
PM
-40
20
-339
-196
-2.520

371
137
249
-378
-213
PM
-40
-500
-500
500
PM
-210
-150
PM
-40
20
-552
-196
-2.661

-3.030
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7
Ondernemende gemeente

7.1

Wat is onze ambitie

De ondernemende gemeente beperkt zich niet, zoals de titel doet
vermoeden, tot onze gemeentegrenzen. Wij willen door middel
van slimme technologieën de innovatieve kern in Noord- en
Oost-Nederland zijn op o.a. het gebied van moderne industrie
en onderwijs. Daarnaast willen wij onze positie als logistiek
knooppunt tussen de Randstad en Noordoost Europa benutten
en vertalen in werkgelegenheid.
Ondernemers zijn daarbij van onschatbare waarde. Zij zijn de
motor van de regionale economie. De economische ontwikkeling
van onze regio is van groot belang voor de welvaart en het
welzijn van onze gemeente en onze inwoners. Ondernemers
zorgen ervoor dat er behoefte is aan goed opgeleid personeel,
dat er banen gecreëerd worden, dat met creatieve start up’s
innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid worden
gegenereerd en dat met lokale MKB ondernemingen de
leefbaarheid in dorpen en wijken wordt vergroot. Het is onze
ambitie om een MKB vriendelijke gemeente te blijven. Gelet op
de huidige economische situatie onderzoeken wij wat de meest
effectieve vorm is voor het stimuleren en ondersteunen van ons
MKB.
De land- en (glas)tuinbouw is een factor van economisch
belang in onze regio en mede-drager van de leefbaarheid
van ons uitgestrekte buitengebied. We willen onze agrarische
ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. We
verwachten tegelijkertijd van de sector initiatieven om de
bedrijfsvoering te verduurzamen. De glastuinbouw is in
onze regio een belangrijke sector die veel energie gebruikt.
Ontwikkelkansen van de glastuinbouw hangen nauw samen met
de beschikbaarheid van betaalbare en schone energie.
Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor bedrijven
om zich te vestigen. Daarnaast willen wij een gemeente zijn
van waaruit bedrijven handel kunnen drijven; van lokaal tot
wereldwijd.

en belangrijke steden in Nederland en Duitsland moet zodanig
zijn teruggebracht dat Emmen sneller en makkelijker bereikbaar
is. De corridor Groningen-Emmen-Twente is daarbij van cruciaal
belang. In dit kader willen we ook kijken of een verbetering en
versnelling van de spoorverbinding Emmen-Twente is te realiseren
zodat de gemeente Emmen een zeer goede verbinding krijgt met
bijvoorbeeld de campus van de universiteit Twente.
Naast de fysieke bereikbaarheid willen wij ook inzetten op de
verbetering voor de digitale infrastructuur. Voor een slimme
gemeente zijn moderne digitale hulpmiddelen en technieken
onmisbaar. Slimme oplossingen vragen om het optimaal
benutten van allerlei data en dat vraagt om een goede digitale
infrastructuur.
Duurzaamheid biedt ook kansen voor het versnellen van de
regionale economie. Met Smart Energy Region Emmen-Haren
(SEREH) wordt onder meer beoogd de energiesystemen van
Emmen en Haren (Ems) grensoverschrijdend te verbinden, zodat
beide gemeenten optimaal kunnen profiteren van de zeer
verschillende uitgangssituaties en energieprofielen.
We zetten in op het robuuster maken en het profileren van
het cluster biobased economy. De verbinding tussen overheid,
ondernemers en kennisinstellingen versterken dit kwalitatief
hoogstaande cluster. Daarbij is het belangrijk dat we nog beter
bekend maken wat Emmen op dit vlak te bieden heeft en dat we
tegenwicht kunnen bieden aan andere regio’s.
Emmen is de onderwijsstad van Drenthe en daar hoort kwalitatief
goed beroepsonderwijs op MBO én HBO niveau bij. Het belang
van een volwaardige en sterke hogeschool is voor Emmen en
de regio groot. Het biedt kansen voor onze jongeren om een
opleiding op een hoog niveau te volgen die goede uitzichten
geeft op de regionale arbeidsmarkt. We hebben de ambitie
onderwijsstad van Drenthe te worden met de beste technische
opleidingen en opleidingen voor de zorg. Wij koersen op een
sterke verbinding tussen de onderwijslijnen en het regionale
werkgevers in de speerpuntsectoren techniek, chemie, ICT,
energie, logistiek en zorg.

Een goede fysieke bereikbaarheid is essentieel voor de
sociaaleconomische ontwikkeling en de kwaliteit van het
vestigingsklimaat van onze regio. Emmen moet goed ontsloten
zijn via personen- en goederenvervoer. De reistijd tussen Emmen
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7.2

Hoe gaan we onze ambitie realiseren

7.2.1 Een goed vestigingsklimaat
• Er zijn voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen voor alle
typen bedrijven die zich in Emmen willen vestigen en uitbreiden.
• Voor grote kavels, bijvoorbeeld voor distributiecentra, logistiek,
up- en recycling en assemblage, zijn het Rundedal en De
Tweeling beschikbaar. Wij maken een nieuw bestemmingsplan
voor het Rundedal om dat te waarborgen.
• We zetten samen met de provincie in op een goede ontsluiting
van provinciale wegen om de bereikbaarheid van de
bedrijventerreinen te borgen.
• We investeren binnen het Dutch TechZone verband in de
netwerkvorming tussen bedrijven en kennisinstellingen in de
sectoren HTSM, Biobased Economy, Logistiek en Energie. We
gaan de huidige bedrijvenregeling Dutch TechZone na afloop
evalueren. Voor de clustering van de sector HTSM maken we
de incidentele middelen structureel (€ 250.000). Deze middelen
vinden we voor € 100.000 binnen de bestaande middelen.
• Voor het aanjagen van economische ontwikkelingen en
initiatieven vormen wij een reserve Strategische economische
ontwikkeling. Hiervoor stellen wij voor deze bestuursperiode
maximaal € 10 miljoen beschikbaar. Van het positieve
begrotingssaldo in de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt
jaarlijks €1,0 mln. gestort in de reserve. Er worden nadere
criteria uitgewerkt voor de toevoegingen en onttrekkingen
aan de reserve. Hierin wordt inbegrepen dat er jaarlijks een
storting wordt gedaan na extra inkomsten OZB en bouwleges
als gevolg van de vestiging van nieuwe bedrijven en de
uitbreiding van bestaande bedrijven. Ook de resultaten van
grondverkopen aan bedrijven worden voor 50% in deze
reserve gestort. En voordelen als gevolg van extra uitstroom uit
de bijstand worden ook voor 25% in deze reserve gestort.

7.2.2 Goede fysieke bereikbaarheid
• Besluitvorming over de verdubbeling van de N34 in deze
collegeperiode.
• Samen met onze partners een actieve lobby voeren richting
Den Haag en de Duitse regering, met als doel de opname van
de E233 Rotterdam-Hamburg via Emmen als hoofdcorridor
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•

•

•

•

•

•

•

•

op de kaart te krijgen. Dit kan bij de evaluatie van de TEN-T
corridors in 2023.
Wij willen bestuurlijk gaan inzetten op de corridor Groningen
– Zuidoost-Drenthe – Twente. Voor nu is hier geen
investeringsbedrag aan gekoppeld.
Prioriteit voor het regionale busvervoer ligt bij de verbetering
van de verbinding Hoogeveen-Emmen en Assen-Emmen. We
gaan de mogelijkheden verkennen voor snelle busverbindingen
tussen de Drentse steden en sluiten daarbij op voorhand
private initiatieven niet uit.
Voor de bereikbaarheid via het spoor gaat onze aandacht uit
naar de verbindingen met Zwolle en Groningen. Verdubbeling
van het spoor naar Zwolle is een blijvende prioriteit.
We willen samen met Noord-Nederland inzetten op een snellere
treinverbinding met de Randstad. Concreet zal dat in eerste
instantie Amsterdam/Schiphol zijn. In tweede instantie wordt
ook gekeken naar de richting Utrecht-Rotterdam/Den Haag.
Samen met de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden
en onze partners in Duitsland zetten we in op de reactivering
van het grensoverschrijdende personenvervoer tussen
Rheine en Emmen. Met een rechtstreekse treinverbinding
Emmen-Rheine krijgt Emmen een directe aansluiting op de
internationale IC-verbinding Amsterdam-Berlijn en de Duitse
IC-verbinding Emden-Stuttgart.
Voor het goederenvervoer onderzoeken wij in nauwe
samenwerking met het bedrijfsleven een overslagmogelijkheid
(Emmtec terrein) naar het spoor. Deze kan de railterminal in
Coevorden aanvullen en op termijn ook een rol gaan vervullen
in de nieuwe ‘zijderoutes’ die er liggen tussen China en Europa.
We zetten ons in om de spoorverbinding Emmen-Twente te
verbeteren en te versnellen, door het aantal overstappen terug
te brengen tot maximaal 1 keer. Onze lobby richting provincie
en Rijk is gericht op een rechtstreekse treinverbinding.
Verbinding per spoor ten behoeve van goederenvervoer tussen
Emmen en Veendam blijft een aandachtspunt.

nodig versterken. De samenwerking tussen deze partijen
ondersteunen we.
• We maken een beleidsnota over Smart City, dat vanuit de
visie in de Strategienota richting geeft voor de komende vier
jaren. Voor investeringen in het kader van Smart City zetten
wij € 50.000 per jaar in. Deze middelen vinden we binnen
bestaande middelen.
• Samen met de belanghebbenden ontwikkelen we een
strategie voor het realiseren van een 5G netwerk in de regio.
De inzet is een lobby richting de verantwoordelijke ministeries
en de Tweede Kamer die gericht is op het creëren van de best
mogelijke landelijke dekking inclusief het buitengebied, in

plaats van de hoogste opbrengst. De uitkomst bepaalt mede
de nog benodigde investeringen in het glasvezelnetwerk.
• In het centrum van Emmen willen we gratis WiFi in de
openbare ruimte realiseren. Met de middenstand van Emmen
verkennen we de mogelijkheden hiervan.
• We gaan een pilot starten in de wijk Angelslo met de slimme
lantaarnpalen en gaan na hoe het bedrijfsleven hierop kan
aanhaken.
• Wij wisselen ervaringen uit met verschillende steden in
Nederland die actief zijn als Smart City en benutten ook de
Europese netwerken waarvan wij lid zijn.

7.2.3 Slimme economie
• De activiteiten binnen Dutch Techzone (Smart City: smart
logistics/mobility, smart energy, smart services en smart
manufacturing), het ICT lectoraat van NHL Stenden en de
ICT-opleiding binnen het Drenthe College gaan we waar
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7.2.4 Duurzame economie
• Er ligt een stevige verduurzamingsopgave voor het Emmtec
terrein. Samen met betrokken partijen gaan we de eerste
stappen zetten richting energie neutrale bedrijventerreinen.
Hiervoor stellen wij samen met de betrokken partijen een
masterplan verduurzaming bedrijfsleven op.
• Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de locatie
van de voormalige gaszuiverings-installatie (GZI), als mogelijk
nieuw centrum voor groene energie, te verbinden met de
SEREH.
• Voor de energieopgave van ons MKB fungeren wij als
doorverwijsfunctie richting publieke en private organisaties, die
het MKB ondersteuning kunnen bieden op dit vlak.
• We volgen nauwlettend de ontwikkelingen in de marktsector
en binnen het Europees en rijksbeleid op het gebied
van duurzame economie, circulaire economie en groene
brandstoffen. De voor Emmen kansrijke ontwikkelingen
stimuleren we gericht. Daarbij richten wij ons op realistische
business cases. Dat geldt ook voor onze rol als aanbesteder en
inkoper of als ‘afnemer . We sluiten samen met marktpartijen
aan op bestaande initiatieven.
• Innovatie in bedrijven en kennisinstellingen rond high tech
systemen en materialen (HTMS), chemie, logistiek en energie
stimuleren wij actief door de inzet van de Bedrijvenregeling
Vierkant voor Werk en door het ondersteunen van de realisatie
van fieldlabs en pilotprojecten. Daarbij benutten wij zoveel
mogelijk Europese kennisnetwerken, waarvan wij lid zijn.
• De glastuinbouw en de sector logistiek en transport zullen wij
zoveel mogelijk verbinden met kansrijke initiatieven voor de
energietransitie.

7.2.5 Circulaire economie
• Wij blijven inzetten op de circulaire economie, waarbij de
nadruk ligt op het sluiten van ketens, het voorkomen van afval
en verspilling en het toepassen van nieuwe materialen. Naast
hergebruiken en recyclen van producten en grondstoffen zien
wij als volgende stap: waarde toevoegen (‘up cyclen’). We
gaan zorgvuldig om met de verhoging van de afvaltarieven.
Prijsindexering en autonome kostenontwikkelingen zullen
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echter doorgerekend worden in het tarief.
• Samen met ondernemers ontwikkelen we een plan voor
circulaire economie . Op basis van de uitkomsten bepalen
we onze inzet. Daarnaast onderzoeken we hoe wij zelf als
organisatie onze lokale economie en innovatie duurzaam
kunnen versterken.

7.2.6 Optimale aansluiting onderwijs
		
en arbeidsmarkt
• Uiterlijk in 2019 ligt er een strategische kennis- en
onderwijsnotitie over de positie van het middelbaar en hoger
beroepsonderwijs in Emmen.
• Wij werken aan de verbetering van faciliteiten voor
studenten, zoals studentenhuisvesting. De initiatieven om een
Techniekcampus in te richten steunen wij.
• Bedrijfsvakscholen, lectoraten, practoraten en centres
of expertise zijn een goede aanvulling op het bestaande
onderwijsaanbod. Wij continueren onze medewerking aan
dergelijke initiatieven.
• Uitbreiding van het hoger onderwijs met een HBO-V opleiding
gaan we verkennen. Deze ambitie past ook bij de grootste
werkgever in onze regio, Treant.
• Vanuit de Arbeidsmarkt Regio Drenthe blijven we inzetten op
aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

7.2.7 Regionale en internationale
		 samenwerking
• Voor regionale samenwerking liggen de kansen bij
Dutch TechZone. Dit blijft voor ons een uiterst belangrijk
samenwerkingsverband.
• Binnen de Noordelijke samenwerking zetten wij onze goede
samenwerking met Assen, Groningen en Leeuwarden (NG4)
voort.
• We streven in lijn met het door ons omarmde rapport van
de commissie Vollebregt-Alberda van Ekensteijn naar een
samenwerking met de regio Twente en regio Zwolle. De focus
ligt daarbij in eerste instantie op een samenwerking tussen de
kennis- en onderzoeksinstellingen.

• Uiterlijk in 2019 ligt er een beleidsnotitie waarin we het
buitenlands beleid van de gemeente formuleren. Onze
eerste prioriteit ligt bij onze Duitse buren. Onderdeel van de
beleidsnotitie buitenlands beleid is de te ontwikkelen Duitsland
agenda. Hierin geven we onder anderen aan welke focus wij
hebben voor onze contacten met Duitsland.
• We richten ons ook op Brussel, via ons NG4 EU-Office ter
plaatse.
• Ons gezamenlijke EU-office in Brussel werkt volgens een
meerjarenplan, waarbij wij onze speerpunten jaarlijks herijken.
We gaan daarbij onderzoeken hoe we onze ambities kunnen
verbinden met de Brusselse lobbyagenda en visa versa.
• Per onderwerp zoeken wij de beste partners in wisselende
samenwerkingsverbanden. Daarmee bouwen wij per
onderwerp ook de sterkste positie op in Den Haag. Onze
lobbyinzet daar geven wij een nieuwe impuls die wij baseren
op de doelen van de Strategienota.
• Activiteiten in andere landen ontwikkelen wij vraaggericht,
zoals het geval is bij Vietnam (Stenden), China (bedrijfsleven)
en Japan (Japanse bedrijven in Emmen).
• Daarnaast leggen en onderhouden wij internationale
contacten voor zover deze nuttig en nodig zijn voor het
bereiken van onze specifieke doelen als ondernemende
gemeente, zoals voor acquisitie van bedrijven en investeringen,
grote evenementen en projecten.

7.2.8 Land- en tuinbouw van
		
economisch belang
• Wij willen samen met de sector een toekomstvisie in onze
gemeente ontwikkelen, waarbij duurzaamheid, de balans met
natuurbeheer en innovatie belangrijke speerpunten zijn.
• Met de land- en glastuinbouwsector willen wij werken
aan de ontwikkeling van slimme, energiesystemen waarbij
zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzaam
opgewekte energie en elkaars restenergie. Wij ondersteunen
deze ontwikkeling met de stimuleringsregeling revitalisering
landbouw.

7.2.9 Economische promotie en
		 evenementen
• Uiterlijk in 2019 is er nieuw beleidskader voor evenementen,
waarin het vergroten van de aantrekkelijkheid door het
stimuleren van kleinere evenementen en activiteiten aandacht
krijgt.
• Daarnaast gaan we in op de wijze waarop we zullen omgaan
met grote evenementen en met commerciële evenementen die
een eigen verdienmodel hebben.
• Het nieuwe beleidskader evenementen dat wij opstellen moet
ook bijdragen aan de promotie van Emmen. Daarnaast zetten
wij onze inspanningen op het gebied van city marketing voort.
• We willen het bestaande evenementenfonds versterken. Wij
onderzoeken de mogelijkheid om dit fonds te voeden door
bijvoorbeeld het heffen van precariobelasting op terrassen
(voor gebruik van de openbare ruimte).

7.2.10 Meedenkende en klantgerichte
		
benadering, deregulering
• Soms bereiken ons vanuit het bedrijfsleven verzoeken om
regulering. Wij geven de voorkeur aan zelfregulering en
zelforganisatie door de gezamenlijke bedrijven, boven
regulering door de gemeente.
• Het in te richten fonds voor economische ontwikkeling draagt
bij aan het klantgericht stimuleren.
• Onze ruimtelijke plannen zijn ontwikkelingsgericht en
procedures zijn zoveel mogelijk klantgericht. Voor zover nodig
stimuleren wij bedrijven om in te spelen op kansen die onze
ruimtelijke plannen bieden.
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7.3 Samenvattende investeringsagenda
		 ondernemende

Ondernemende gemeente
Structureel budget HTSM
Af: dekking door herpriotering bestaande budgetten
Storting reserve co-financieringsbudget voor stimuleren
economische ontwikkelingen (bereikbaarbeid, duurzaamheid,
kennisbeleid, innovatie) - te dekken uit incidentele middelen
Corridor Groningen - ZODrenthe - Twente
Smart Cities
Af: dekking door herpriotering bestaande budgetten
Vormen van een evenementenfonds
Af: dekking door precariorechten terrassen
Af: perceptiekosten
Totaal ondernemende gemeente

46

Collegeprogramma 2018-2022: Samen investeren!

x € mln.
Investeringskrediet

lasten per jaar x € 1.000
2019
100
PM

2020
-250
100
PM

2021
-250
100
PM

2022
-250
100
PM

-50
50

-50
50
-100
100
PM
-150

-50
50
-100
100
PM
-150

PM
-50
50
-100
100
PM
-150

PM

0

100
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8
Organisatie en financiën

De gemeentelijke organisatie en de financiën zien wij als
randvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van dit
collegeprogramma.

8.1 De informatiesamenleving vraagt om
een investering in de infrastructuur
Om onze dienstverlening te blijven ontwikkelen en verbeteren,
moeten we gebruik maken van moderne en innovatieve
middelen.
We willen passende, digitale diensten aanbieden én ons
ontwikkelen naar een informatie gestuurde organisatie; een
organisatie waarin overheid, inwoners en bedrijven toegang
hebben tot dezelfde informatie. Dit is een grote verandering voor
bestuur en medewerkers.
Door het toepassen van slimme technologie zoals Smart City,
hebben we meer data en dus meer informatie en inzicht om de
juiste keuzes te maken en effectiever te werken.
Om een informatie gestuurde organisatie te worden, moet
onze bedrijfsvoering in balans zijn. Ook moet de kennis en
competentie van medewerkers vergroot worden.
We willen de komende jaren in ieder geval de volgende
resultaten realiseren:
• Door het combineren van gegevens in een dashboard, kunnen
we verbanden leggen tussen de problematiek en de effecten
van beleidsuitvoering, bijvoorbeeld in de wijk Angelslo.
• Door het bouwen van een datawarehouse leggen we een
solide basis voor het Stuurwiel Sociaal Domein, waarin op
eenvoudige wijze meer inzicht verkregen kan worden in de
inspanningen en resultaten van de uitvoering van beleid, voor
alle deelnemende partijen.
• Zaakgericht werken is een belangrijk ondersteunend systeem
voor een betere dienstverlening. We willen de gebruikskosten
verminderen door extra in het systeem te investeren. Het
systeem kent nog enkele technische noodverbanden, die
ervoor zorgen voor inefficiënt gebruik.
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8.2

Gezonde financiële huishouding

• In deze collegeperiode wordt de OZB bevroren. In de begroting
is rekening gehouden met 1% stijging. Deze stijging halen
we nu uit de begroting. Wij denken dat het verstandig is om
in de begroting rekening te houden met een bedrag voor het
vergroten van het weerstandsvermogen en het opvangen van
risico’s. Hiervoor wordt een bedrag meegenomen dat oploopt
van € 1,35 miljoen in 2019 naar € 2 miljoen vanaf 2020.
• Op basis van een doorrekening behoeft de reserve
boekwaarden een aanvulling in de komende jaren. Het betreft
dan met name het moeten afboeken van boekwaarden
op panden die we slopen danwel verkopen. Met name de
afboeking van een aantal schoolgebouwen heeft in 2021 een
forse impact op deze reserve. In 2020 doen we een eerste
storting van € 500.000.
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8.3

Flexibele ambtelijke organisatie

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen
elkaar in rap tempo op. Ze zijn van grote invloed op de focus van
deze gemeente als het gaat om goede dienstverlening aan en
interactie met onze inwoners. Het gaat dan om Maatwerk en een
persoonlijke benadering in dienstverlening en gezamenlijk met de
samenleving in spelen op initiatieven.
• Om adequaat in te kunnen spelen op deze verandering is een
flexibele organisatie nodig, die zich snel, slim en kostenbewust
weet aan te passen aan de voortdurende wijzigende
omstandigheden.
• We wegen steeds af welke expertise we ‘vast’ in huis nodig
hebben en welke we (al dan niet ) tijdelijk inhuren of inkopen.
Een flexibele organisatie vraagt om een andere duiding van en
sturing op de ‘inhuur derden’.
• In de organisatie werken collega’s op een samenhangende
wijze met elkaar samen, met goede verbindingen in de
processen en ketens en tussen teams. Professionals werken
vanuit de bedoeling, er moet kunnen worden vertrouwd
op hun integer menselijk handelen en nuchter verstand.
Procedures en regels zijn noodzakelijk, maar niet altijd leidend.
• Wij nemen voor het oplossen van onvoorziene knelpunten
binnen de bedrijfsvoering een bedrag van € 400.000
structureel mee.
• Voor control is extra formatie benodigd. Dit heeft o.a. een
relatie met de nieuwe taken in het kader van het sociaal
domein en de daarbij benodigde werkzaamheden in het kader
van financiële sturing en rechtmatigheid.
• Op dit moment wordt er gesproken over een nieuw sociaal
plan. De financiële gevolgen van het sociaal plan zijn nu nog
niet in te schatten en zetten we vooralsnog op PM.
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8.4
		

Samenvattende investeringsagenda 		
organisatie en financiën

Organisatie en financiën
Investeringsprogramma Informatisering en Automatisering
Geen verhoging OZB in collegeperiode
Vergroten weerstandsvermogen/opvangen risico’s
Aanvullen reserve boekwaarden
Af: dekking uit herpriotering reserves/incidentele middelen
Budget bedrijfsvoering/personeel onvoorzien
Extra formatie control
Sociaal plan
Totaal organisatie en financiën
Totaal Investeringsagenda

x € mln.
Investeringskrediet
0,3

lasten per jaar x € 1.000

0,3

2019
-231
-252
-1.350
0
0
-400
-100
PM
-2.333

2020
-355
-504
-2.000
-500
0
-400
-100
PM
-3.859

2021
-613
-756
-2.000
-1.222
1.222
-400
-100
PM
-3.869

2022
-615
-1.008
-2.000
-531
531
-400
-100
PM
-4.123

147,2

-6.806

-9.418

-11.735

-13.055
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