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Buurtsupport
De heren Einhaus (directeur) en Selten (voorzitter van het bestuur) maken een rondje
langs de overlegpartners. Ze willen graag horen wat goed gaat en wat minder goed gaat
m.b.t. de werkzaamheden die door de medewerkers van Buurtsupport worden
uitgevoerd. De samenwerking met de conciërge is goed en ook tussendoor is er
regelmatig contact over ad hoc klussen. Het is niet altijd duidelijk welke werkzaamheden
wel of niet mogen worden uitgevoerd worden door Buurtsupport. De werkzaamheden in
het openbaar gebied worden voor een deel uitgevoerd door de gemeente, deels door een
aannemer en voor een deel door Buurtsupport. In het uitvoeringsoverleg, waarbij de
conciërge van Buurtsupport en iemand van openbaar groen van de gemeente Emmen
aanwezig is, kunnen afspraken gemaakt worden over wie doet wat! In Zwartemeer is
gestart met een pilot m.b.t. bevoegdheden overlegpartners ten aanzien van
werkzaamheden in het openbaar groen. De politiek werkt aan een toekomst waarbij
minder van de overheid en meer van de samenleving wordt verwacht. Plaatselijk Belang
zou de voortrekkersrol kunnen pakken in het dorp. Er wordt gekeken naar een oplossing
voor het overdragen van overheidstaken naar bijv. de overlegpartners. Het gaat nu om
grijs en groen maar vanaf 2015 wordt verwacht dat ook de samenleving meedoet aan de
zorgtaken. In 2015 komt de participatiewet, dit betekent dat iedereen moet meedoen.
Van mensen die een uitkering ontvangen wordt een tegenprestatie verwacht. De
werkvoorzieningsschappen houden waarschijnlijk op te bestaan. Niemand weet nog
welke kant het precies opgaat, maar er gaat wel één en ander veranderen. Het voorstel
wordt geopperd het Beleidsplan van Plaatselijk Belang te updaten met ondersteuning van
Buurtsupport en Sedna. We kunnen beter zelf de regie voeren, daarmee bereik je het
meest. Eerst inventariseren wat kunnen we en wat willen we en dan samen met partners
een visie op papier zetten. Met Buurtsupport wordt een vervolgafspraak gemaakt voor
een brainstormsessie. Wat kunnen de medewerkers van Buurtsupport meer betekenen in
het dorp zodat er ook voor hen meer afwisseling is in de werkzaamheden.
Verslag
- Raimond de Roo is het aanspreekpunt voor speelvoorzieningen en heeft een gesprek
gehad met mevrouw Muijsers van de gemeente Emmen. Hij heeft foto’s gemaakt van alle
speelterreinen en probeert een aanspreekpunt te vinden voor elk terrein.
Ingekomen/verzonden post
Er is een verzoek voor een bijdrage voor het vieren van de Koningsdag. Er is overleg
geweest met de werkgroep Fun4Kidz maar samenwerken zit er ‘nog’ niet in. Het bestuur
spreekt af dat er voorwaarden gesteld zullen worden aan de bijdragen die PB geeft aan
allerlei initiatieven en deze zullen op de website worden geplaatst.
Er is een verzoek van de Taalwerkplaats voor een bijdrage voor spotjes in de
expositieruimte. Dit is goedgekeurd. Ook de aanvraag voor de bijdrage aan de
atelierroute is goedgekeurd.
Mededelingen
Het werkbezoek van de burgemeester vindt plaats na de zomervakantie. We zullen dan
ook de wethouder van het sociale domein hierbij uitnodigen. De intentie is vooraf aan dit
bezoek een plan in te dienen. Dit wordt geagendeerd voor de volgende besloten
bestuursvergadering.
Rondvraag
Er is een bijeenkomst geweest met verschillende vrijwilligers organisaties om de eerste
lijn zorg te bespreken. Sedna had hierin het voortouw genomen maar door de
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bezuinigingen wordt dit nu niet verder opgepakt door Sedna. Er worden enkele namen
genoemd en afgesproken wordt mensen te benaderen die dit als vrijwilliger willen
oppakken. Tegen een vrijwilligersvergoeding zou die persoon dan de coördinatie op zich
moeten nemen.

