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KORTINGSACTIE BEZOEK DIERENPARK INWONERS EMMEN
De gemeenteraad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 21 oktober 2010,
gehoord de beraadslagingen over raadsvoorstel Steunvraag van
Dierenpark Emmen (DPE), agendapunt A 2b (RAI 0.0101)

Overwegende dat:
• De gemeente Emmen het Dierenpark Emmen de komende jaren financieel zal steunen
om het voortbestaan van het huidige dierenpark op de huidige locatie voor de
komende jaren te waarborgen.
•

Het bij de hiermee gemoeid gaande financiële middelen gaat om overheidsgeld dat
direct of indirect ook door inwoners van Emmen is opgebracht.

•

De hiermee gemoeide middelen niet in andere zaken kunnen worden gestoken die voor
de inwoners van Emmen van belang zijn.

•

Het wenselijk is dat de door de gemeente Emmen te verlenen steun een zo'n groot
mogelijk draagvlak heeft onder de inwoners van de gemeente Emmen.

•

De inwoners van Emmen ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het
Dierenpark Emmen door het bezoeken van het dierenpark.

•

De gemeente Emmen een bezoek van de inwoners van Emmen aan het Dierenpark
Emmen kan stimuleren.

Verzoekt het college:
1. Een plan uit te werken waarbij :
•

Aan alle inwoners van de gemeente Emmen in 2011 een kortingsbon beschikbaar
wordt gesteld waarvan de waarde overeenkomt met 50% van de prijs van 1 dagbezoek
in 2011 aan het Dierenpark Emmen. Als voorwaarde hierbij op te nemen dat deze
kortingsbon gebruikt kan worden als korting voor de aanschaf van een kaartje voor
een dagbezoek of voor aanschaf van een abonnement in 2011. Er maximaal 1
kortingsbon gebruikt kan worden per kaartje of abonnement.

•

Het dierenpark Emmen in 2011 door de gemeente Emmen financieel wordt
gecompenseerd voor de gederfde inkomsten van bezoekers die gebruik maken van de
door de gemeente Emmen verstrekte kortingsbon en hierbij aan te geven op welke
manieren deze compensatie het beste kan plaatsvinden.
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•

De extra opbrengsten die de kortingsbon van de gemeente Emmen oplevert voor het
Dierenpark Emmen in mindering te brengen op de door de gemeente Emmen te
verlenen steun voor het jaar 2011 en hierbij aan te geven op welke manieren dit het
beste kan plaatsvinden.

•

Eventueel alternatieven worden aangedragen die in lijn liggen met de bij het eerste
bullit genoemde en overeenkomt met de achterliggende gedachte van de motie.

•

De uitvoeringskosten van deze gemeentelijke actie inzichtelijk wordt gemaakt.

•

De financiële en andere consequenties voor de gemeente Emmen van de gehele
kortingsactie inzichtelijk wordt gemaakt.

2. De uitvoeringskosten van het op te stellen plan te financieren vanuit de BAR.
3. De raad in december 2010 dit plan voor uitvoering van de kortingsactie voor
definitieve besluitvorming voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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