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Centrum/dierenparktheater :
Voortgangsrapportage en plan van aanpak / voorbereidingskrediet.

Portefeuillehouder: C. Bijl
Beleid
Projectmanagement
H. Hoefsloot, telefoon (68 94 07)
=
^~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉê~~Ç=
sççêÖÉëíÉäÇ=ÄÉëäìáí=
1. De voortgangsrapportage per 1 april 2008 wordt voor kennisgeving aangenomen;
2. Het Plan van Aanpak voor de Ontwerpfase wordt voor kennisgeving aangenomen;
3. Voor de Ontwerpfase wordt een voorbereidingskrediet a.d € 1.154.000,- verleend;
4. Het voorbereidingskrediet wordt vooreerst ten laste gebracht van het SIOF
(Strategisch Innovatie- en Ontwikkelingsfonds);
5. Eventuele bijdragen van derden in de proceskosten te storten in het SIOF.

p~ãÉåî~ííáåÖ=
Uw raad heeft op 29 november 2007 ingestemd met de resultaten van de definitiefase van het project
Dierenpark/theater/centrum. In de bijgevoegde kwartaalrapportage is aangegeven welke activiteiten inmiddels
zijn ondernomen. In het Plan van Aanpak staat vermeld op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
Ontwerpfase. Deze zal eind 2008 middels besluitvorming in uw raad worden afgerond.
Voor de Ontwerpfase is een voorbereidingskrediet ad. € 1.154.000.- benodigd. Voorgesteld wordt dit
beschikbaar te stellen; vooreerst uit het SIOF. Eventuele bijdragen van derden kunnen in latere instantie ingezet
worden om middels verrekening met /terugstorting in het SIOF dit fonds weer op niveau te brengen.

Bijlagen:
1. Voortgangsrapportage per 1 april 2008 (RIS.3081)
2. Plan van Aanpak Ontwerpfase (RIS.3082)
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 22 april en de daarbij behorende bijlagen.
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Na besluitvorming in november 2007 is de Ontwerpfase voor het project
Dierentuin/theater/Centrum gestart. Met uw raad is een regelmatige rapportage over de
voortgang afgesproken. Tevens is voor de Ontwerpfase een voorbereidingskrediet benodigd;
dit naast de reeds in de begroting geraamde bijdrage in de proceskosten.
OK

^êÖìãÉåí~íáÉLÄÉççÖÇ=ÉÑÑÉÅí=

Afronding van de Ontwerpfase zal geschieden middels raadsbesluit eind 2008.
PK

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

Vervolg op het raadsbesluit d.d. 29 november 2007.
QK

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

Op vele fronten vindt afstemming plaats; onder meer met de provincie, diverse ministeries, de
WMD, de NOM, het bureau KuiperCompagnons van Ashok Bhalotra en natuurlijk
Dierenpark Emmen.
RK

gìêáÇáëÅÜÉ=~ëéÉÅÉíå=

Onder meer voor juridische advisering is een deel van het krediet benodigd.
SK

cáå~åÅáØäÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉëLîççêÖÉëíÉäÇÉ=ÇÉââáåÖ=

Totaal benodigd voor de Ontwerpfase is € 1.354.000.-. Hiervan kan € 200.000 worden gedekt
uit de in de begroting daarvoor opgenomen post. Het restant ad. € 1.154.000 kan vooreerst
worden gedekt uit het SIOF (Strategisch Innovatie en Ontwikkelingfonds). Bijdragen van
derden kunnen worden gestort in het SIOF.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 22 april 2008.
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. 22 april 2008, nummer 08/404;

besluit:

1. De voortgangsrapportage project Dierenpark/theater/Centrum per 1 april 2008 voor
kennisgeving aan te nemen;
2. Het Plan van Aanpak voor de Ontwerpfase wordt voor kennisgeving aangenomen;
3. Voor de Ontwerpfase wordt een voorbereidingskrediet ad. € 1.154.000,- verleend;
4. Het voorbereidingskrediet wordt vooreerst ten laste gebracht van het SIOF
(Strategisch Innovatie- en Ontwikkelingsfonds);
5. Eventuele bijdrage van derden in de proceskosten te storten via het SIOF.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2008.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

