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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1.
Een bestemmingsreserve Atalanta in te stellen
2.
Overschotten en tekorten op in de gemeentelijke exploitatie opgenomen budgetten
met betrekking tot Atalanta in 2009 en verdere jaren te egaliseren middels de in te
stellen bestemmingsreserve Atalanta
3.
Een afzonderlijk product Atalanta in te stellen onder programma 2 “Economie en
Werkgelegenheid”, waar alle kosten en opbrengsten met betrekking tot het Atalanta
project, die verantwoord worden binnen de gemeentelijke exploitatie, tot het moment
van ingebruikname van deelprojecten, worden verantwoord
4.
Het reeds beschikbare budget voor 2009 van € 1.050.000,- voor Atalanta over te
hevelen van programma 8 “Sport, Recreatie en Cultuur” naar programma 2
“Economie en Werkgelegenheid”
5.
Een en ander via begrotingswijziging te regelen.
Samenvatting
In het kader van de financiële verantwoording van het Atalantaproject, ten behoeve van een adequate
projectbeheersing en ten behoeve van de egalisatie van exploitatiebudgetten met betrekking tot
Atalanta is het belangrijk dat de gemeentelijke financiële administratie ten aanzien van het project
adequaat wordt ingericht. Hiervoor is op enkele punten een besluit van de raad noodzakelijk. Voor
wat betreft deze punten (instellen van een afzonderlijk product "Atalanta" binnen programma 2
"Economie en Werkgelegenheid" en instellen van een afzonderlijke bestemmingsreserve Atalanta en
tevens de voeding en aanwending van deze bestemmingsreserve) wordt de raad gevraagd te besluiten
conform voorstel.

Bijlagen:
n.v.t.
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 12 november 2009 en de daarbij behorende stukken
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Aanleiding voor het voorstel

In het kader van de financiële verantwoording van het Atalantaproject, ten behoeve van een
adequate projectbeheersing en ten behoeve van de egalisatie van exploitatiebudgetten met
betrekking tot Atalanta is het belangrijk dat de gemeentelijke financiële administratie ten
aanzien van het project adequaat wordt ingericht. Hiervoor is op enkele punten een besluit van
de raad noodzakelijk.
2.

Argumentatie/beoogd effect

•

een bestemmingsreserve Atalanta in te stellen voor de egalisatie van de kosten en
opbrengsten in de gemeentelijke exploitatie m.b.t. het Atalantaproject.
een afzonderlijk product Atalanta in te stellen onder programma 2 “Economie en
Werkgelegenheid”, waar alle kosten en opbrengsten met betrekking tot het Atalanta
project, die verantwoord worden binnen de gemeentelijke exploitatie, tot het moment van
ingebruikname van deelprojecten, worden verantwoord.

•

3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Raadsbesluit van 18 december 2008 met betrekking tot de afronding van de definitiefase.
Raadsbesluit van 28 mei 2009 met betrekking tot vaststelling van het Plan van Aanpak
voorbereidingsfase Atalanta.
4.

Afstemming met externe partijen/communicatie

n.v.t.
5.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

De overheveling van budgetten in de gemeentelijke exploitatie in relatie tot Atalanta naar een
afzonderlijk product “Atalanta” binnen programma 2 “Economie en Werkgelegenheid” heeft
geen financiële invloed.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 12 november 2009.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2009, nummer:
09/1020;
gelet op het ter vergadering op 17 december 2009 unaniem ondersteunde en door het college
overgenomen amendement;
besluit:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Een bestemmingsreserve Atalanta in te stellen
Overschotten en tekorten op in de gemeentelijke exploitatie opgenomen budgetten
met betrekking tot Atalanta in 2009 en verdere jaren te egaliseren middels de in te
stellen bestemmingsreserve Atalanta
Een afzonderlijk product Atalanta in te stellen onder programma 2 “Economie en
Werkgelegenheid”, waar alle kosten en opbrengsten met betrekking tot het Atalanta
project, die verantwoord worden binnen de gemeentelijke exploitatie, tot het moment
van ingebruikname van deelprojecten, worden verantwoord.
Het reeds beschikbare budget voor 2009 van € 1.050.000,- voor Atalanta over te
hevelen van programma 8 “Sport, Recreatie en Cultuur” naar programma 2
“Economie en Werkgelegenheid”.
Een en ander via begrotingswijziging te regelen.
Toekomstige voedingen van en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve steeds via
aparte voorstellen ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en niet via periodieke
verzamelbesluiten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2009.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

