Verslag van de SRE bijeenkomst op 13 februari 2019
Aanwezig: Jan de Bruin (Jan B), Albert Huizing (vz), Joke Jansen, Frits Oldenhuis,
Hans van Os, Okko Prins, Jan Smale (Jan S),Mariet Uneken en Robert Zwarts.
Tijdens het gesprek met de heer Moorman was tevens Freek Roelofs uitgenodigd.
Afwezig: Wessel Loonstra.
Tijdens deze vergadering ontvingen we een tweetal gasten, die beiden ruim een uur
de tijd hadden / namen om hun verhaal aan ons te vertellen.
Heer Moorman van Domesta.
Binnen Domesta is een “langer thuis coach” werkzaam, die de bewoners bijstaat als
de bewoners bijvoorbeeld andere woonwensen krijgen. Hij is ook aanspreekbaar bij
veiligheidsvragen in en om het huis. In dat kader wordt ook gedacht aan het geschikt
maken van de huizen voor het parkeren van scootmobiels.
Domesta laat in de wijken bewust appartementen leeg staan, die door de bewoners
ingericht kunnen worden als gemeenschapsruimte.
Domesta werkt samen met De VoorzieningenWijzer. Men kan een afspraak maken
met mensen van De VoorzieningenWijzer, en dan komt men bij de mensen aan huis
om te kijken waarop men kan besparen en op welke voorzieningen men recht heeft.
Daarbij is te denken aan energie, zorg, toeslagen, etc. Weliswaar is in Emmen nog
niet alles helemaal zoals het zou moeten zijn, maar Domesta heeft al ervaring
opgedaan in andere steden en ook in Emmen is men hoopvol gestemd.
Problemen op het gebied van huurachterstand komen voor, maar alles is erop gericht
om problemen te voorkomen. In alle gevallen wordt geprobeerd om uithuiszettingen
bij huurachterstand te voorkomen.
Het huisvesten van statushouders verloopt goed.
Er worden plannen ontwikkeld om te zorgen dat alle huizen van Domesta tenminste
energielabel B krijgen. Binnen het bedrijf is een energiecoach werkzaam die een en
ander coördineert.
Voor wat betreft het project Knarrenhof gaf Freek te kennen dat er voorzichtig
beweging komt in het project. Er is een viertal percelen in het centrum geschikt
bevonden, waarbij de ruimte aan de Meerstraat als meest geschikt wordt gezien. Er
zal een bijeenkomst worden belegd, waarbij wordt nagegaan of er voldoende
belangstelling is.

Heer Huttinga (gemeenteraadslid)
Enige tijd geleden heeft de SRE een ongevraagd advies verzonden aan de Commissie
Samenleving. Tijdens de vergadering van deze commissie bleek dat ons advies
helemaal niet werd meegenomen. Blijkbaar hebben we iets niet goed gedaan of

verkeerd ingeschat, reden om de voorzitter van die commissie om opheldering te
vragen.
De heer Huttinga geeft aan dat we een advies dienen te sturen aan het college van
B&W of aan de Raad en dus niet aan een commissie. Om het advies extra gewicht te
geven is het raadzaam om het advies tevens aan de fractievoorzitters te sturen. Nog
zwaarder wordt het als we aangeven gebruik te willen maken van het recht op
inspraak.
Ook werd nog kort ingegaan op “de Toegang”. Het is duidelijk dat dit niet goed uit
de startblokken is gekomen en dat er nog problemen zijn op het gebied van de
indicering (aantal uren versus “schoon en leefbaar huis”)
Afgesproken wordt dat we dit onderwerp meenemen met ons gesprek met
wethouder Rink op 13 maart aanstaande.

Overige punten
We willen een studiemiddag beleggen, waarbij we aandacht besteden aan de
toekomst van de SRE. Eventueel zou Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe als
gespreksleider kunnen optreden.
Mariet is naar een bijeenkomst geweest met betrekking tot openbare verlichting.
Hierbij was ook Veilig Verkeer Emmen aanwezig, en wellicht is het een goed idee om
deze club een keer uit te nodigen tijdens een vergadering van de SRE.
Er wordt een beleidsplan geschreven en, indien aanwezig, kunnen we daar de
volgende vergadering verder over spreken.
Albert heeft een gesprek gehad met MEE Drenthe. Ook deze stichting zou eens
uitgenodigd kunnen worden om een verhaal te houden binnen de SRE.

