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Onderwerp

Voortgangsrapportage Dierenpark Emmen (DPE)
Geachte leden van de raad,
Op 21 oktober 2010 heeft uw raad besloten om vooruitlopend op de definitieve
beantwoording van de door DPE ingediende steunvraag, in te stemmen met een tijdelijke
voorziening in de vorm van een renteloze lening van € 1,4 min. om DPE de mogelij kheid
te bieden om een saneringsakkoord te bereiken. Dit saneringsakkoord dient in
overeenstemming te zijn met de kaders en doelstellingen van het saneringsscenario zoals
opgenomen in het UNO rapport en in overeenstemming met daaraan te stellen strikte
voorwaarden. Het saneringsakkoord en reorganisatieplan dienen per 1 december 2010
door alle partijen getekend te zijn. Wij hebben u toegezegd om u 2-wekelijks over de
voortgang te rapporteren. Naar aanleiding van het vorenstaande berichten wij u als volgt.
Het raadsbesluit d.d. 21 oktober 2010 met de daarbij behorende kaders en voorwaarden is
op 26 oktober 2010 besproken met de directie van DPE. In het overleg zijn nadere
procesafspraken gemaakt. De directie heeft aangegeven dat een reorganisatieplan is
opgesteld en dat een externe onderhandelaar zal worden aangezocht voor het overleg met
de vakbond en de ondernemingsraad (or) van DPE.
Inmiddels heeft UNO bedrijfsadviseurs aan ons bericht dat het DPE een externe
onderhandelaar heeft benoemd en dat het reorganisatieplan inmiddels naar de vakbond en
de ondernemingsraad van DPE is verzonden. Op 9 november 2010 zullen de
onderhandelingen met de vakbonden en de or beginnen.
Verder zijn de gesprekken met de belangrijkste crediteuren over de herziening van de
contracten opgestart.
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In de komende periode zullen wij u tweewekelijks op hoofdlijnen over het proces van de
voortgang van de sanering berichten. De inhoud zal daarbij tot 1 december a.s. slechts
summier aan de orde kunnen worden gesteld.
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