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MOTIE ATALANTA

De gemeenteraad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 28 januari 2010,
gehoord de beraadslagingen naar aanleiding van de interpellatie over het project Atalanta,
agendapunt A2b.
Overwegende dat:
• deze gemeenteraad met het project Atalanta een erfenis nalaat die voor de komende
40 jaar de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van de gemeente Emmen
zal bepalen
• de gemeenteraad na 3 maart 2010 een nieuwe samenstelling zal hebben
» er naaFaanleiding~-van-deJöo/artaalrapportages^2O09~Atalanta overkwartaal 2 en
kwartaal 3 en de adviezen hierover van hetlDureauTwijnstraGüddetwijfelszlj"rrover
de haalbaarheid van het: project Atalanta binnen-de^p-48 deeember^OOB^afgegeven
de laatste stand van zake die de gemeenteraad op 28 januari 2010 kent gaat over de
stand van zake tot en met 30 september 2009 (kwartaalrapportage 2009-3)
deze gemeenteraad verantwoording wil en moet kunnen afleggen over de het project
Atalanta tot op heden en de huidige stand van zake
deze gemeenteraad een realistisch beeld wil achterlaten t.a.v. het project Atalanta
aan de volgende gemeenteraad
Verzoekt het college:
« om de raad te rapporteren over het project Atalanta door middel van een
kwartaalrapportage 2009 - kwartaal 4
• in deze rapportage op te nemen / te verwerken:
1. de stand van zaken t/m het 4e kwartaal 2009
2. de door het college overgenomen adviezen van de eerste 3 rapportages van het
bureau Twijnstra Gudde (voor zover mogelijk)
3. de overgenomen adviezen van Twijnstra Gudde die (nog) niet verwerkt kunnen
worden in de kwartaalrapportage op te nemen en per advies aan te geven wat de
reden hier voor is
^ M ck èlvoU^ .
4. de risico's die de gemeente Emmen loopfals enig aandeelhouder] bij de
nieuwbouwplannen van het dierenpark
deze kwartaalrapportage 2009 - kwartaal 4, uiterlijk 19 februari 2010 aan de raad te
doen toekomen
deze kwartaalrapportage te agenderen voor een ingelaste commissievergadering op
25 februari 2010
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