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Het budget Emmen Revisited 2006 conform de in het voorstel weergegeven opbouw en
dekking vast te stellen en daarmee een krediet van € 183.623,-- ten laste van Reserve
stedelijke vernieuwing beschikbaar te stellen.
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Ten behoeve van het beheer van het programma en het management van projecten op basis
van de wijkontwikkelingsplannen Emmerhout, Angelslo en Bargeres functioneert het
projectbureau Emmen Revisited. Het project Emmen Revisited is een samenwerkingsverband
met o.a. Wooncom en Domesta met als doel de stedelijke vernieuwing van deze prioritaire
wijken. Ten behoeve van de huisvesting en de activiteiten in het kader van Emmen Revisited
in 2006 wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen ten laste van de Reserve
stedelijke vernieuwing.
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In het project Emmen Revisited werkt de gemeente samen met Wooncom en Domesta1 en
andere partners aan de vernieuwing van de wijken Emmerhout, Angelslo en Bargeres. De
activiteiten richten zich zowel op de fysieke herstructurering als op projecten met een sociaal
karakter die de leefbaarheid van de wijken verbeteren. Met dit doel is het projectbureau
Emmen Revisited opgericht waar de projectleiders, wijkcoördinatoren en ondersteuning
gehuisvest zijn. Voor dit projectbureau en de uit te voeren activiteiten wordt jaarlijks een
budget ter beschikking gesteld.
Het voorstel beoogt de middelen voor de continuering van Emmen Revisited in 2006 te
regelen. Het betreft de dekking van het gemeentelijk aandeel in de kosten voor de huisvesting
in het projectbureau aan de Angelsloërdijk, kosten voor administatie en ondersteuning en
communicatie en voorlichting. Alsmede de kosten voor wijkontwikkeling, de kosten van de
gemeentelijke projectleider voor de fysieke aspecten van de herstructurering en enkele
bijkomende posten. De kosten van de wijkcoördinatoren en de projectleider sociale
component komen in 2006 ten laste van reguliere budgetten van de Dienst Gebied.
De uitgaven voor wijkontwikkeling voor 2006 betreffen een groot aantal onderwerpen die
Emmen Revisited op dit moment onder handen heeft. Het gaat onder andere om de afronding
van de masterplannen voor de wijken Angelslo en Emmerhout en de centrumontwikkeling
van Bargeres, de communicatie samenhangend met deze plannen, waaronder de inloopdagen,
de fysiek-sociale plannen voor cluster 4 Angelslo en de actualisering van het programma van
Emmen Revisited in de vorm van de invoering van programmamanagement methode voor de
aansturing van de projecten.
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De activiteiten van Emmen Revisited vloeien voort uit de door de Raad goedgekeurde
wijkontwikkelingsplannen voor de wijken Emmerhout, Angelslo en Bargeres. Deze beogen
een integrale aanpak van de dreigende achterstandsituatie van deze wijken. De activiteiten van
het projectbureau Emmen Revisited en zijn bemensing hebben ten doel projecten ter
uitvoering hiervan op gang te brengen en de communicatie en participatie met de
wijkbewoners te verzorgen.
De kredietverlening voor 2006 sluit aan bij vergelijkbare kredieten over de voorgaande jaren.
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De activiteiten van Emmen Revisited worden met de directies van Wooncom en Domesta
kortgesloten in de stuurgroep Emmen Revisited.
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Voor 2006 is een kostenopzet voorgesteld, die in grote lijnen aansluit bij die van voorgaande
jaren. De opbouw van het budget voor het functioneren van het projectbureau is als volgt
samengesteld:
Budgetopbouw 2006
Exploitatiekosten projectbureau
Wijkontwikkelingskosten (inclusief sociale component)
Oplossing knelpunten
1

Budget
191.758
110.800
160.000

Vanaf 1 januari 2006 gaan woningstichting Inter Pares en Domesta Woonstichting na een fusie, samen
verder onder de naam Domesta.

-3Gemeentelijk projectleider B&P
Overige gemeentelijke kosten
Totaal

55.080
5.100
€ 522.738

De dekking is op basis van eerder gemaakte besluiten en overeengekomen verdeelsleutels als
volgt:
Dekking 2006
Bijdrage Wooncom
Bijdrage Domesta
Begroting dienst Gebied
Budget structurele bijdrage knelpuntenpot
Bijdrage uit reserve stedelijke vernieuwing
Totaal

243.444
25.000
30.671
40.000
183.623
€ 522.738

Op basis hiervan stellen wij u voor ten behoeve van het nog niet afgedekte gemeentelijke
aandeel een krediet van € 183.623 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de
Reserve stedelijke vernieuwing.

Een conceptbesluit is bijgevoegd.
Emmen, 24 januari 2006.
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. 24 januari 2006, nummer: 06/164 ;
besluit:
1.

In te stemmen met de opbouw en dekking van het totaalbudget voor 2006 van Emmen
Revisited zoals onderstaand weergegeven:

Budgetopbouw 2006
Exploitatiekosten projectbureau
Wijkontwikkelingskosten (inclusief sociale component)
Oplossing knelpunten
Gemeentelijk projectleider B&P
Overige gemeentelijke kosten
Totaal

Budget
191.758
110.800
160.000
55.080
5.100
€ 522.738

Dekking 2006
Bijdrage Wooncom
Bijdrage Domesta
Begroting dienst Gebied
Budget structurele bijdrage knelpuntenpot
Bijdrage uit reserve stedelijke vernieuwing
Totaal

243.444
25.000
30.671
40.000
183.623
€ 522.738

2.

Als dekking voor het nog niet gedekte gemeentelijke aandeel in het project Emmen
Revisited voor het jaar 2006 een krediet van € 183.623 beschikbaar te stellen en dit
bedrag te dekken uit de Reserve stedelijke vernieuwing.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 2006.
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Hekman

C. Bijl

