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De raad van de gemeente Emmen bijeen in vergadering d.d. 1 EN 4 NOVEMBER 2010
Gehoord hebbende de beraadslagingen over het voorstel PROGRAMMEBEGROTING 2011
(RA.10.0100)
Constaterende dat:
-de voorgestelde bezuinigingen laat zijn aangekondigd en voor veel instellingen en organisaties
(zoals OBE, Sedna, CQ, sportclubs) onverwacht zijn;
-de bezuinigingen al in 2011 moeten gaan plaatsvinden;
-er onvoldoende is nagedacht door het college om meer bezuinigingen 'in eigen huis' te vinden;
-er weinig mogelijkheden zijn om nieuw beleid te ontwikkelen
Overwegende dat:
-instellingen en organisaties bereidt zijn reeele bezuinigingen door te voeren;
-instellingen en organisaties daarover met het college willen onderhandelen;
-2011 daarvoor een overbruggingsjaar kan zijn
Besluit het collegevoorstel in die zin aan te passen dat in 2011:
-op Cocon/ouderenbeleid, sociaal cultureel werk, EOP's, Milieuactiviteiten,fewfitewdmi»witnotting^
OBE, CQ, kunst&cultuur, sportclubs, Sedna, Vluchtelingenwerk, Huishoudelijke hulp, indiceren,
Brede School, schoolzwemmen, Open Universiteit niet te bezuinigen;
-de huurverhoging van de sportvelden niet door te laten gaan;
-de versobering Stimuleringsmaatregel niet door te laten gaan;
-deelnemer blijven van vereniging OV
In totaal een bedrag van 2.971.0006
-Een en ander te financieren uit het SIOF
In 2011 bezuinigingen te realiseren op:
-1 wethouder
-een efficiëntere organisatie
-repressie
-lasten grondexploitaties
-recreatie & toerisme
-Grote projecten (zoals Atalanta, bouw parkeergarages, infrastructurele werken, vaarverbinding
Erica-ter Apel)
St. tuinbouw
Inhuur externen
Citymarketing
In totaal voor een bedrag van 4.348.000€
Dit te gebruiken voor nieuw beleid in 2011

Verzoekt het college:
-in gesprek te gaan met Cocon, OBE, de sportclubs, Sedna, Vluchtelingenwerk, sociaal cultureel
werk, EOP's, Open Universiteit in 2011 om in goed overleg te komen tot evenwichtige
bezuinigingen in 2012 en verder

En gaat over tot de orde van de dag

Jan Dijkgraaf, fractievoorzitter

Financiële bijlage:
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1 Wethouder
Efficiënte organisatie

100
1000

Repressie

100
1000

Grondexploitatie
Recreatie &
Toerisme
Grote projecten
temporiseren
St. tuinbouw
Citymarketing
Inhuur externen

100
500
48
500
1000

Cocon/ouderenbeleid

57

Sociaal-culturel werk

24

EOP's
Milieu
Versobering stimulering
regeling

43
150
324
65
140
30
5

Kosten huisuitzettingen
OBE
CQ
Kunst& Cultuur
Sportclubs

157
50
75

Huur sportvelden
Vluchtelingenwerk
Sedna
HH hulp

369
1019

Indiceren
Veren inging OV
Brede school

250

Schoolzwemmen

13
45

5
150

Open Universiteit

4348

2971

