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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de heer Meijer van de VVD.
De vragen hebben betrekking op de stand van zaken Binnenstadsfonds.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
namens dezen,
De assistent-gemeentesecretaris.
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Schriftelijke vragen

Plaats

: Emmen

Datum

: 14 februari 2019

Naam

: Marcel Meijer

Onderwerp

: Art. 38 RvO vraag over stand van zaken Binnenstadsfonds

Aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen,
De gemeenteraad van Emmen heeft op 19 oktober 2017 de Omgevingsvisie Emmen Centrum 2017-

2027 met een bijbehorend Uitvoeringsprogramma
De omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma

vastgesteld.
moeten leiden tot een compacter kernwinkelgebied

en een nog aantrekkelijker centrum. Daarnaast moet het zorgen voor een transformatie van de
aanloopstraten en een verdere vergroening van het gehele centrumgebied.

2017- 2020
circa € 14 miljoen bedraagt. Hiervan wordt circa € 6 miljoen bijgedragen door private partijen, € 3
miljoen door de Provincie en € 5 miljoen door de gemeente Emmen.
In het raadsbesluit is aangegeven dat de totale begroting van het uitvoeringsprogramma

De dekking van de € 5 miljoen van de gemeente is als volgt opgebouwd:

binnenstadsfonds eerste

storting € 1 miljoen (begroting 2017) en idem aanvullende storting € 1 miljoen (berap 2017-1).
Het uitvoeringsprogramma

heeft een doorlooptijd

van 10 jaar. Het te vormen binnenstadsfonds

wordt ingesteld voor 3 jaren.
Een uitwerking van dit besluit is vervat in de "Beleidsregel Binnenstadfonds gemeente Emmen,
Ingevolge de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2018".
In Artikel 6 sub 1 is de beleidsregel uitgewerkt voor het toekennen van de 'Verplaatsingsubsidie'

en

in Artikel6 sub 3 voor het toekennen van de 'Transformatiesubsidie'.
De VVD heeft op grond van Art 38 van het RvO van de gemeenteraad een aantal vragen over het
hiervoor genoemde Binnenstadsfonds, en met name over de hiervoor genoemde verplaatsings- en
tra nsformatiesu bsidie.

1. In het raadsbesluit van oktober 2017 is dekking van de gemeentelijke bijdrage van € 5 mln
gedeeltelijk geregeld. Vragen:
a. Zijn er sindsdien andere stortingen vanuit de gemeente in het fonds gestort, zo ja wanneer en
hoeveel
b. Zo nee: hoe en per wanneer worden deze stortingen wel gedaan?
c. Zijn de verwachte bijdragen van de Provincie (€ 3 mln) en Private partijen (€ 6 mln) inmiddels
binnen?

2. Uit de begroting voor het Uitvoeringsprogramma van € 14 mln nodig worden

o.a. de kosten van

de verplaatsings- en transformatiesubsidie gedekt. Vragen:
a. Hoeveel geld is er inmiddels besteed aan de subsidie voor verplaatsingskosten, per wanneer en
aan welke ondernemingen (winkels)?
b. Worden ook winkels geholpen die van kelder of etage naar de begane grond gaan?
c. Hoeveel geld is er inmiddels besteed aan de subsidie voor transformatiekosten,

per wanneer en

aan welke ondernemingen?

3. Het te vormen binnenstadsfonds is bij raadsbesluit vastgesteld voor en periode van drie jaar. Wij
nemen aan dat dit de periode 2018 tIm 2020 is. Vragen:
a. Kunt u aangeven, op basis van wat al gerealiseerd is en uw inschatting over het potentieel aan te
realiseren verplaatsingen en uit te voeren transformaties, of het beoogde effect van een compacter
kernwlnkelgebied en getransformeerde aanloopstraten gerealiseerd za! worden?
b. Denkt u dit binnen de planperiode van drie jaar te kunnen realiseren?

4. Actualiteit.

Onlangs werd bekend dat de Bibttotheekniet

gaat verhuizen. Deze LI

move"

ZOIT een

carrousel van verplaatsingen teweeg gebracht kunnen hebben. Er is nog weinig beweging in het
vullen van de begane grond In de Wilhelminastraat

(tegenover Jumbe], Vraag:

a. Op welke wijze is de gemeente zelf actief sturend en ondersteunend in dit soort situaties?
b. Heeft de gemeente als (grootste) subsidieverstrekker van de Bibliotheek niet een kans laten liggen
om een flinke slag te maken met het compacter maken van winkel kerngebied?

Graag zien wij de beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van de WO,

Marcel Meijer
Raadhuisplein 4SC
7811 AP EMMEN

