
Opmerking  Gemaakt door Manier van 

aanleveren 

Verwerkt 

Op blz 8 staat BBE beschreven. Helemaal correct is 

dat niet. Het gaat niet alleen om energie maar ook 

om halffabricaten en bioraffinage.  

 

De heer Vile (D66) Schriftelijk Ja, op pagina 8. 

De Orchideeënhoeve wordt niet genoemd onder 

speerpunt recreatie en toerisme maar is wel een 

belangrijke trekker voor dit gebied. 

Verschillende 

commissieleden 

Schriftelijk en 

mondeling 

Ja, op pagina 14 en 15. 

In de nota over het sociaal economisch beleid mis ik 

bij het kopje toerisme en recreatie verwijzingen naar 

het nieuwe infocentrum en het grootste windpark 

van Europa.  

 

 

Mevrouw Van Keulen (CU-

SGP) 

Schriftelijk Ja, op pagina 14 en 15. 

Het woord “internationalisering” komt maar 1 keer 

terug in de nota terwijl 80% tot 90% van de 

bedrijven internationaal actief is.  

De heer Van der Velde 

(PVDA/GroenLinks) 

Mondeling Op pagina 7 is een extra 

paragraaf opgenomen over 

de kansen om bedrijven 

internationale contacten met 

elkaar te laten delen. In 

verschillende NOPTALKS is dit 

ook ter sprake geweest. 

Daarnaast heeft de gemeente 

apart beleid over 

internationalisering. 

De positionering van Emmeloord binnen de 

gebiedspromotie en de kansen die dit met zich 

meebrengt worden in deze nota onvoldoende 

benoemd. 

De heer Van der Velde 

(PVDA/GroenLinks 

Mondeling Dit wordt meegenomen in de 

nota gebiedspromotie die 

later dit jaar aan de raad 

wordt voorgelegd.  

In bijlage 3 staat dat het aantal beschikbare banen in 

2014 is gestegen ten opzichte van de jaren 2012 en 

2013. Dit moet alleen zijn 2013. 

 

 

 

 

De heer Mahmoud (CU-

SGP) 

Mondeling Ja, op pagina 39. 



In hoofdstuk 5 (namelijk onder 5.2) staat te lezen 

dat Buitengewoon Werkgevers expliciet benoemd 

worden in het inkoopbeleid en daar waar mogelijk 

uitgenodigd voor het uitbrengen van offertes. Ik heb 

tijdens de presentatie (circa twee maanden geleden) 

bij commissie BFE begrepen dat dit juist niet de 

bedoeling was (hiermee sluit je namelijk ook andere 

werkgevers uit die wellicht veel doen voor mensen 

met een achterstand tot de arbeidsmarkt, maar niet 

expliciet een Buitengewoon Werkgever willen 

worden, en verder bedrijven die geen mogelijkheid 

hebben om een Buitengewoon Werkgever te worden 

omdat ze daar de capaciteit niet voor hebben of geen 

passend werk. Deze bedrijven worden dan ook 

gepasseerd, terwijl ze mogelijk wel mee zouden 

kunnen doen in het offertetraject). Kunt u mij 

toelichten waarom het nu wel vermeldt wordt in het 

sociaal economisch beleid?  

 

Mevrouw Werkman (ONS) 

Mevrouw Van Keulen (CU-

SGP) 

Schriftelijk Nee, dit is niet aangepast. Dit 

was voor de discussie in de 

commissie “Bij voorkeur 

zullen…”. Hiertegen was 

bezwaar waarna de 

portefeuillehouder heeft 

toegezegd dit te zullen 

herformuleren. De tekst is 

veranderd in: “Daar waar 

mogelijk zullen..”  Deze 

aanpassing is ook 

meegenomen in het sociaal 

economisch beleid. 

 

Het Groenhorst College wordt in de nota niet 

genoemd. 

De heer Van der Velde 

(PVDA/GroenLinks) 

Mondeling Meegenomen in hoofdstuk 6 

+ actieplan 

Van Hall Larenstein kan een goede rol spelen in de 

NOPTALK over Biobased Economy 

De heer Vile (D’66) Schriftelijk Toegevoegd in het actieplan 

op bladzijde 29 

Er liggen kansen op het gebied van MBO5 om de 

aansluiting met het HBO te versterken. 

De heer Groen (CDA) 

De heer Van der Velde 

(PVDA/GroenLinks) 

Mondeling Toegevoegd op bladzijde 25. 

 


