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Betreft overleg en betrokkenheid Erkende Overleg Partners  
 
De Monden, 13 mei 2014 
 
 
Geachte Dames en Heren, 
 
Met enige regelmaat worden wij geconfronteerd met besluiten, genomen door de Raad of het College, die 
gevolgen hebben voor het functioneren van de erkende overleg partners.  
Voorbeelden daarvan zijn de korting op het EOP-budget voor de periode 2015-2017, het verdwijnen van de 
BTW-kortingsmogelijkheid, de discussie over zorgtaken enz. Met de EOP’s is hierover geen enkel overleg 
gepleegd of een mening gevraagd. Dit probleem hebben wij reeds vaker aan de orde gesteld zonder dat dit 
tot enige reactie of verbetering heeft geleid. 
 
Wij achten deze werkwijze strijdig met de letter en de geest van de “Verordening op de Overlegstructuren 
in de gemeente Emmen 2012” en derhalve niet aanvaardbaar. 
Wij menen dat door deze handelwijze een aantal belangrijke passages, opgenomen in de “Verordening op 
de Overlegstructuren in de gemeente Emmen 2012” worden genegeerd. Op deze wijze wordt geen 
uitvoering gegeven aan de eigen verordening. 
Ook de Gemeenteraad heeft niet de moeite genomen er zich voorafgaand aan de behandeling van te 
vergewissen of er was voldaan aan de door hen vastgestelde verordening. 
 
Wij brengen de bedoelde passages uit de “Verordening op de Overlegstructuren in de gemeente Emmen 
2012” voor alle zekerheid nog een keer onder uw aandacht. 
 
Artikel 4. Overleg en advies. 
 

Artikel 4 lid 1a. 
De overleg- en adviesrelatie tussen de Erkende Overlegpartner en het College is gebaseerd op 
‘partnerschap’, waarbij de werkmethode van Emmen Revisited wordt toegepast; 
 

Artikel 4 lid 3; 
Het College verstrekt de Erkende Overlegpartner informatie over (voor)genomen raadsbesluiten, 
commissieagenda’s en verslagen. 
 

Artikel 4 lid 4; 
Uit elk besluit van de gemeente, waarbij de Erkende Overlegpartner een rol speelt, blijkt dat overleg is 
geweest met de Erkende Overlegpartner en is het resultaat van dit overleg opgenomen. 
 

Aan de leden van de Gemeenteraad, 
 

Aan de leden van het College, 
 
Postbus 30.001 
7800 RA Emmen 
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Wij constateren; 
 

 Dat op geen enkele wijze inhoud is gegeven aan het uitgangspunt van partnerschap; 
 Dat er aan de Erkende Overlegpartner geen informatie, conform artikel 4 lid 3, is verstrekt over 

voorgenomen raadsbesluiten waarin kortingen op de budgets van Erkende Overlegpartner zijn 
opgenomen; 

 Dat nergens uit de stukken blijkt dat er overleg is geweest met de EOP’s; 
 Dat geen informatie is verstrekt over (voor)genomen besluiten waarbij de Erkende Overlegpartner een 

belangrijke rol speelt; 
 Dat er onduidelijkheid bestaat inzake de tot nu toe geldende afspraak m.b.t. BTW afdrachten. 
 
Wij zijn van oordeel dat de Gemeenteraad en het College niet op deze wijze met zijn EOP’s hoort om te 
gaan. 
 
Daarnaast dreigen allerlei taken te worden doorgeschoven naar de EOP’s waardoor hun belang toeneemt. 
Wij zijn bereid daarover met u in gesprek te gaan. 
Maar invulling geven aan nieuwe taken zonder heldere informatie en overleg vooraf over de konsekwenties 
voor het funktioneren en een veranderende werkwijze en rol van de EOP’s kan alleen maar slagen als we 
als partners worden gezien.  
Overigens blijft de vraag of de EOP’s bereid zijn deze taken op zich te nemen recht overeind. 
Daarbij is van groot belang ook de financiele ruimte en de beschikbaarheid van deze middelen vast te 
leggen. 
Wat ons betreft kunnen de gesprekken hierover op korte termijn plaatsvinden. 
 
In afwachting van uw bericht verblijven wij, 
met vriendelijke groet, 
 
Dorpsbelangen Emmer-Compascuum Plaatselijk Belang Roswinkel 
 
 

A. Haak, voorzitter H. Hoiting, voorzitter 
 
 
Plaatselijk Belang Emmer-erfscheidenveen Plaatselijk belang Nieuw Weerdinge 
 
 

B. Moormann, voorzitter W. Katoen, voorzitter 
 
 
Plaatselijk Belang Weerdinge Plaatselijk Belang Foxel-Scholtenskanaal 
 
 

J. Schoonbeek, voorzitter H. Peters, voorzitter 
 


