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Vaststelling meerjarenprogramma 2005-2010 Bovenwijkse Voorzieningen
Portefeuillehouder: G. Evenhuis
Dienst:

Beleid

Afdeling:

I&P

Steller: G. Prummel, tel.nr. (0591) 68 54 64

^~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉê~~Ç
sççêÖÉëíÉäÇ=ÄÉëäìáí
Het meerjarenprogramma 2005-2010 vast te stellen conform het voorliggende besluit.
p~ãÉåî~ííáåÖ
Het programma is laatstelijk vastgesteld in 2001 en wordt middels dit voorliggende voorstel
aangepast.
Aan de 9 bestaande projecten worden 1 nieuw project toegevoegd, terwijl 1 project op basis
van een vastgesteld raadsbesluit wordt opgenomen.
Bijlagen:
Meerjarenprogramma 2005-2010 Bovenwijkse Voorzieningen.
Stukken ter inzage:
geen
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Update van het vastgesteld programma 2001 Bovenwijkse Voorzieningen
OK

^êÖìãÉåí~íáÉLÄÉççÖÇ=ÉÑÑÉÅí

Zichtbaar maken en houden van de geplande projecten welke deels worden gedekt door
bijdragen uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen.
PK

oÉä~íáÉ=ãÉí=ÄÉëí~~åÇ=ÄÉäÉáÇLÉÉêÇÉê=ÖÉåçãÉå=ÄÉëäìáíÉå

Vervolg van het raadsbesluit van juni 2001.
QK

^ÑëíÉããáåÖ=ãÉí=ÉñíÉêåÉ=é~êíáàÉåLÅçããìåáÅ~íáÉ

Vooroverleg over bijdragen van derden alsmede investeringssubsidies zijn gestart.
RK

mêçÖê~ãã~=ïáàòáÖáåÖÉå

Aan het programma bovenwijkse voorzieningen is een tweetal projecten toegevoegd, te
weten: verkeersmaatregelen aan de rondweg ter plaatse van Businesspark Meerdijk en project
verkeersmaatregelen Emmer Erfscheidenveen (op grond van raadsbesluit 1997)
SK

cáå~åÅáØäÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉëLîççêÖÉëíÉäÇÉ=ÇÉââáåÖ

Geen, bij de voorstellen tot beschikbaarstelling van kredieten door uw raad zal zowel het
investeringskrediet alsmede de totaal dekking, inclusief de bijdrage van het Fonds
Bovenwijkse Voorzieningen, worden voorgelegd.
Een conceptbesluit is bijgevoegd.
Emmen, 6 december 2005
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,
A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december’05, nummer: 05/1071;
besluit:
1. vast te stellen het meerjarenprogramma 2005-2010 Bovenwijkse Voorzieningen.
2. de bijdrage aan het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen te handhaven op 6% van de
(verwachte) opbrengsten uit grond verkoop.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2006.
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Hekman

C. Bijl
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