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Onderwerp

(Ontwerp)begroting 2008

Geacht bestuur,
In de vergadering van de raad van de gemeente Emmen van 24 januari 2008 is de
(ontwerp)begroting 2008 van de EMCO-Groep besproken. Via deze weg maakt de raad
zijn gevoelen omtrent de (ontwerp)begroting 2008 kenbaar.
In de (ontwerp)begroting 2008 is sprake van een negatief exploitatieresultaat van circa
€ 5,8 miljoen. Hoewel dit de raad zorgen baart, constateren wij wel dat dit verwachte
resultaat 2008 in de lijn ligt van de medio 2007 door de EMCO-Groep aangeboden
meerjarenraming 2008-2011.
De (ontwerp)begroting 2008 is echter gebaseerd op een aantal aannames en
veronderstellingen. Met name de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de WSW
(modernisering wetgeving met betrekking tot de WSW) en de nog te maken
beleidskeuzes door de deelnemende gemeenten zorgen er voor dat de begroting 2008 en
de meerjarenraming van de EMCO-Groep waarschijnlijk nog aan wijziging onderhevig
zullen zijn.
Wij nemen de voorliggende (ontwerp)begroting 2008 nu dan ook voor kennisgeving aan
en verzoeken u een geactualiseerd meerjarenperspectief aan te leveren.
Volgens de planning zal de besluitvorming door de raad van de gemeente Emmen over de
toekomst van de WSW en de regiefunctie van de gemeente niet voor juli 2008 zijn
afgerond. Het opstellen van een geactualiseerd meerjarenperspectief zal eerst na de
definitieve besluitvorming daarover kunnen worden uitgevoerd.
Hierdoor zal het niet mogelijk zijn de effecten van het meerjarenperspectief van de
EMCO groep in de begroting 2009-2012 van de gemeente Emmen te verwerken. Onze
planning is er nu op gericht om het geactualiseerde meerjarenperspectief te betrekken bij
de behandeling van de begroting 2009-2012 van de gemeente Emmen door de raad.
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In verband met de begrotingsbehandeling op 3 en 6 november 2008, verzoeken wij u om
het geactualiseerde meerjarenperspectief vóór 15 september 2008 aan te leveren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

