Gemeente Emmen
Onderwerp:

FW: Advies Bijstelling (meerjaren-)begroting 2019-2023

V a n : JongerenAdviesRaad Emmen JAR MM rmailto:jaremmen@qmail.com]
Verzonden: donderdag 28 maart 2019 15:51
Aan: Griffie
Onderwerp: Advies Bijstelling (meerjaren-)begroting 2019-2023

Geachte gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders,
Bijgaand ontvangt u ons advies over de Bijstelling (meerjaren-)begroting 2019-2023. Onze excuses dat dit
zo kort dag is. Wij hopen dat u dit nog mee kunt nemen voor vanavond.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
JAR MM [JongerenAdviesRaad Emmen]
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Aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders,
Op donderdag 28 maart a s. is het aan de gemeenteraad om het document "Bijstelling
meerjarenbegroting 2019-2023" te behandelen. In deze geeft de JongerenAdviesRaad Emmen graag 3
adviezen.
Onder het kopje "Dorp- en Wijkplannen" wordt er gesproken over een halvering van het bedrag van
6150.000,- dat op dit moment geïnvesteerd zou worden. In het kader dat er op pagina 31 onder het kopje
"Reserve Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken" er een bedrag van 6100.000,- gestort wordt in de reserve
voor het stimuleringsfonds dorpen en wijken, adviseert de JAR om dit bedrag toe te voegen aan het kopje
dorp- en wijkplannen, om zo de kleinschalige burgerinitiatieven te blijven ondersteunen.
Voorts wordt er gesproken over een investering van 61.200.000,- voor de verbouwing van het pand
Werkplein. Omdat er met het schrappen van dit bedrag en het verkopen van dit pand een relatief groot
bedrag vrij zal komen, adviseert de JAR dan ook om deze investering te schrappen en het pand te verkopen.
Daarnaast adviseert de JAR in deze dan ook om het bedrag dat hiermee vrijkomt te investeren in andere
onderdelen in de begroting.
Als laatste adviseert de JAR over de bezuiniging van 6500.000,- op het voorliggend veld. De JAR ziet
graag dat deze bezuiniging niet doorgaat, omdat het voorliggend veld veel ontwikkeling kan gebruiken.
Vooral kleinere organisaties zoals Stic hting Knip en 2 Get There Jongerenc oac hing hebben veel invloed op
het voorliggend veld. Maar er zijn veel meer organisaties die ieder hun eigen doelgroep bediend. Daarom
adviseert de JAR om deze 6500.000,- te gebruiken voor de ondersteuning van kleinere organisaties in het
voorliggend veld en kleinere organisaties binnen het voorliggend veld ook de eerstelijnshulp te laten doen en
deze taak niet bij Sedna neer te leggen, maar juist bij deze kleinere organisaties. Het voornoemde bedrag
van 6500.000,- zou eventueel bekostigt kunnen worden van het sc hrappen van de investering in het pand
Werkplein en de eventuele verkoop hiervan.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
JongerenAdviesRaad Emmen

