Verslag van de raadscommissie Welzijn van 18 februari 2014.
Aanwezig: De heer Kuperus (Progressief Westerveld), de heer Van Schelven (PvdA en plv), mevrouw
Schonewille (VVD), de heer Vedder (VVD, vanaf 20.00 uur), de heer Geertsma (CDA en plv.), de
heer De Haas (fractie De Haas), de heer Das (fractie Henri Das) en de heer Middelveldt (DSSW).

Afwezig: de heren Das, Vriend en Bijl.
Namens het college aanwezig: wethouder Kleine Deters, wethouder Martens en wethouder Smidt.
Ambtelijke ondersteuning wordt verleend door de heren Van Hal en Van Gelderen en mevrouw Van
der Galiën.
Voorzitter: de heer Puper.
Griffier: de heer Van der Veen.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de heren Bijl en Vriend worden vervangen door de
heren Geertsma en Van Schelven. De heer Das is verhinderd.
2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De voorzitter inventariseert de te bespreken punten
bij de agendapunten 4 (rondvraag), 8 (ingekomen stukken), 9 (informatie van het college) en 10
(informatie verbonden partijen).
3. Verslag van de vergadering van 10 december 2013.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
4. Rondvraag.
Niemand meldt zich voor de rondvraag.
5. Hoofdlijnenbesluit Dingspilhuus en Stad en Esch
Voorafgaand aan de inhoudelijke discussie wordt aan mevrouw Van Koningsveld (Stad en Esch) en de
heer Schoenmaker (Eerlijk Diever) de gelegenheid geboden in te spreken.
Mevrouw Van Koningsveld wijst op de goede samenwerking die de afgelopen periode heeft
plaatsgevonden tussen de betrokken partijen. Nu komt het er echter op aan. Het gaat nu om het
wegnemen van de laatste hindernissen. De heer Van Schelven stelt een aanvullende vraag betreffende
de door haar genoemde hindernissen, zij beantwoordt de vraag.
De heer Schoenmaker gaat nog even in op het gevolgde proces en geeft aan dat er grote stappen zijn
gezet. Hij meldt dat er op 13 maart een informatieavond wordt georganiseerd. Er zal dan, naar
verwachting, meer duidelijkheid kunnen worden gegeven over de zaken die dat nu nog niet zijn. Meldt
verder dat, ondanks andere berichten, dat zij wel degelijk aandacht hebben voor de positie van de
huidige pachter. Hij spreekt dan ook met klem, de in het dorp rondzingende geluiden, tegen dat door
Eerlijk Diever aan de pachter alleen een part-time betaling tegen het minimum loon zou worden
aangeboden. Dankt tot slot alle betrokkenen voor de door hen gepleegde inzet.
Alvorens het voorstel in behandeling te geven geeft de voorzitter eerst het woord aan wethouder
Martens. Deze licht toe waarom er een gewijzigd voorstel is toegezonden. Vervolgens wordt het
voorstel in twee termijnen behandeld. Als resultaat van de gehouden discussie en de gedane
toezeggingen kan de conclusie worden getrokken dat:

a. het college zal samen met de projectgroep Eerlijk Diever bekijken in hoeverre een aanpassing van
de in beslispunt 2a genoemde termijn moet worden aangepast;
b. bekeken zal worden in hoeverre de raad vertrouwelijk kan worden geïnformeerd over het juridisch
advies met betrekking tot de beide contracten met de huidige pachter;
c. bekeken zal worden of het voorstel moet worden aangepast in die zin dat er een voorstel tot dekking
van de voorgenomen investeringen in het voorstel kan worden opgenomen.
Na consultatie van de commissie concludeert de voorzitter dat het voorstel als een B-onderwerp kan
worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 maart aanstaande.

6. Kaderbrief 2015 GGd Drenthe 2015.
De heer Middelveldt geeft aan dat het voorstel vol met afkortingen staat. Een verklarende lijst van die
afkortingen zou welkom zijn. Mevrouw Schonewille stelt een vraag over de jeugdgezondheidszorg.
Dit in relatie met de vermelding in het stuk dat hier in december meer informatie over te verstrekken
zou zijn. Wethouder mevrouw Kleine Deters zegt de suggestie van de heer Middelveldt ter harte
nemen. Op de vraag van mevrouw Schonewille kan ze nog geen afdoend antwoord op geven omdat dit
nog loopt. Het gaat hier vooral om de verrekening tussen de 8 en de 4 niet aangesloten gemeenten.
De voorzitter constateert dat de commissie instemt met de ontwerp brief die door het college is
opgesteld. De kaderbrief wordt niet doorgeleid naar de vergadering van de gemeenteraad.
7. Voorstel tot goedkeuring begroting 2014 van Stichting Talent.
Zonder beraadslaging wordt dit voorstel doorgeleid naar de vergadering van de gemeenteraad als een
A-onderwerp.
8. Ingekomen stukken en mededelingen:
De leden enkele verhelderende vragen over de punten: 2 (De Haas), 7 (De Haas, Schonewille en
Middelveldt) en 4 (Schonewille). De vragen worden beantwoord door de wethouders Martens, Smidt
en Kleine Deters.
9. Informatie van het college van burgemeester en wethouders.
De informatiestukken worden voor kennisgeving aangenomen.
10. Informatie van het college over verbonden partijen.
Er worden door de leden geen nadere vragen gesteld over de genomen collegebesluiten.
11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Rjv
19 februari 2014

