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Toelichting op de begrotingswijziging
In mei 2002 heeft de Gemeente Emmen in het kader van de Tuinbouwstimuleringsregeling zich borg gesteld voor de betaling van al hetgeen een ondernemer in privé
schuldig is of zal worden aan de Coöperatieve Rabobank Emmen-Coevorden U.A., destijds genaamd Coöperatieve Rabobank Emmen U.A., tot een bedrag van € 35.000. De
borgstelling is geschied voor het oprichten van een Gerberakwekerij in een bestaand bedrijf te Klazienaveen.
De Rabobank Emmen-Coevorden heeft zich genoodzaakt gezien de financiering op te zeggen. Het totaal aan schulden heeft een zodanig negatief resultaat opgeleverd, dat
de Rabobank Emmen-Coevorden de Gemeente Emmen sommeert de borgtochtverplichting gestand te doen door betaling van de restantvordering ad 5.069.
Bedrag
€ 5.069
Dekking:
€ 4.309
tlv de Vrije Algemene Reserves (VAR)
€ 760
tlv het Fonds startende ondernemers tuinbouw( Provinciaal deel)

Toelichting op de begrotingswijziging
Sinds 2005 wordt een omvangrijke bodemverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen gesaneerd in opdracht van de gemeente Emmen. De sanering vindt plaats in
een gebied direct ten noorden van het gemeentehuis. Er is sprake van een zogenaamde beheersonttrekking waarbij door het gericht oppompen van grondwater verspreiding
van verontreiniging richting drinkwaterwinning wordt tegengegaan.
Om te controleren of de beheersonttrekking voldoende effectief is, vindt monitoring plaats. De monitoring bestaat uit de periodieke bemonstering van peilbuizen en van het
opgepompte water. De monitoring over 2009 en 2010 laat zien dat er lokaal sprake is van uitbreiding van de verontreiniging. Geconstateerd is dat het bestaande
onttrekkingssysteem niet voldoende effectief is om verspreiding in de toekomst tegen te gaan.
Om meer zicht te krijgen op de (diepte)ligging van de verontreinigingspluim is inmiddels aanvullend onderzoek verricht. Op grond van deze resultaten heeft Royal Haskoning
een memo opgesteld (9V9304/M00002/RAD/Gron, d.d. 7 oktober 2010) met daarin een advies voor het uitbreiden van de beheersonttrekking.
De effectiviteit van de sanering kan worden vergroot door gericht verontreinigd grondwater te gaan onttrekken. Door het uitgevoerde aanvullende onderzoek kan met meer
zekerheid de plaats van de onttrekkingsfilters worden bepaald. De voorgenomen aanpassing zal naar verwachting leiden tot een betere beheersing van de verontreiniging.
Met deze aanpassing wordt voldaan aan de doelstelling van de sanering (tegengaan van verspreiding richting drinkwaterwinning).
Bedrag
€ 120.000
Dekking:
ten laste van de Vooruitontvangen Rijksmiddelen (resterende gelden voor bodemsanering
uit programma's 1 en 2 van ISV/GSB)

Met ingang van 1 januari 2007 is de onderhoudsvoorziening voor sportaccommodaties, als gevolg van gewijzigde voorschriften, opgegaan in de gemeentebrede
bestemmingsreserve. In voorgaande jaren werd zowel achterstallig als uitzonderlijk noodzakelijke onderhoud van onder andere sportterreinen, kleedaccommodaties,
kunststof atletiekbaan, sporthallen, gymnastiekmaterialen, sportzaal Weiteveen, sportzaal Heckningecamp, sporthallen, zwem- en golfbad Aquarena, zwembad het
Neptunusbad en zwembad de Slagen ten laste van deze onderhoudsvoorziening gebracht.
Aangezien de beschikking over reserves is voorbehouden aan de Raad, wordt voorgesteld de volgende achterstallige en uitzonderlijke onderhoudswerkzaamheden, die niet
vallen in het onderhoudsplan, uit te voeren en de daarmee gemoeide kosten ten laste te brengen van deze bestemmingsreserve:
-Aanpassingen voor verbeteringen rond het klimaat in zwembad Neptunusbad te Klazienaveen voor een bedrag van € 11.500 exclusief BTW.
- Aanschaf nieuwe koelmachine inclusief koelleidingen in verband met defecte luchtbehandeling van zwembad Aquarena, voor een bedrag van 18.826 exclusief BTW.
Aanschaf ventilator in verband met defecte golfslagmachine van zwembad Aquarena, voor een bedrag van 21.610 exclusief BTW.
Werkzaamheden fietscrosbaan in Klazienaveen voor een bedrag van 28.532 exclusief 19% BTW
Bedrag
€ 80.468
Dekking:
tlv bestemmingsreserve onderhoud, taak gebouwen sport
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De provincie Drenthe heeft besloten om in 2011 één miljoen euro te investeren in het bestaande fietspadennetwerk van Drenthe. De bedoeling is met dit bedrag het
achterstallig onderhoud aan te pakken en daarnaast het netwerk waar mogelijk te verbeteren. De provincie stelt als voorwaarde voor de subsidie dat de gemeente(n) de
verbeteringen voor 2/3 zelf financieren. De provincie betaalt dan de overige 1/3. De coördinerende rol heeft de provincie overgedragen aan het Recreatieschap Drenthe. Er zal
groot onderhoud worden gepleegd aan de volgende fietspaden: het fietspad door het Valtherbos, de fietspaden langs het Bargerveen, de Rondweg, de Bospaal en de NieuwAmsterdamsestraat.
Bedrag
€ 765.000
Dekking:
€ 211.333
door het Recreatieschap Drenthe toegekende subsidie aanpak fietspaden
€ 240.667
begrotingspost Beheer wegen
€ 313.000
fonds Fysieke toeristische infrastructuur
Toelichting op de begrotingswijziging
Sinds 2002 wordt gestaag gewerkt aan de Recreatieve ontwikkeling van het Amsterdamsche Veld. De upgrading van het smalspoormuseum/turfcentrum, de realisatie van het
conferentieoord "De Fijnfabriek" in de voormalig turfstrooiselfabriek en de bouw van hoogwaardige groepsverblijfsaccommodaties met bijbehorende recreatieve voorziening
(Green Meets) nabij de voormalige turfstrooiselfabriek zijn inmiddels gerealiseerd. De ontsluiting van De Fijnfabriek en Green Meets vindt, op aangeven van de gemeente,
plaats vanaf het waterschapsweggetje die loopt vanaf de Peelstraat ca 2,2 km naar het oosten het gebied in. De term waterschapsweggetje komt voort uit de historie van
deze weg. Begin jaren 90 is een uitruil van waterschapswegen naar de gemeente geweest en daar is deze weg een onderdeel van. In het onderhoudsprogramma van de
gemeente heeft deze weg geen enkele prioriteit en met de functiewijziging is geen rekening gehouden.
Met de realisatie van de groepsaccommodaties wordt de gewenste recreatieve functie gerealiseerd. De private investering van ca € 5 miljoen in deze faciliteit zal vanaf 2011
ook voor de gemeente inkomsten genereren in de vorm van onroerendgoed belasting en toeristenbelasting. Een goede ontsluiting is noodzakelijk om de gewenste
ontwikkeling kansen op succes te geven.
Krediet
250.000
Bedrag
17.500
Dekking:
het hiervoor bij de kadernota 2009 beschikbaar gestelde budget

In verband met mankementen aan de bestaande bus heeft de begeleidingscommissie ouderen in Emmer-Compascuum (BCO) na overleg met vrijwilligers, het bestuur van het
dienstencentrum en Emmen Revisited de beslissing genomen om tot aanschaf over te gaan van een (gebruikte) bus voor vervoer van ouderen- en minder validen.
De aanschaf is door de begeleidingscommissie ouderen en het bestuur van dienstencentrum "de Waaide " besproken en voorbereid.
De bus wordt veelvuldig ingezet om ouderen van en naar activiteiten in het dienstencentrum te vervoeren met behulp van vrijwilligers.
De totale kosten voor aanschaf van een andere bus bedragen €41.950 waarvan €26.150 inmiddels beschikbaar is. De provincie heeft in het kader van de Sociaal Economische
Vitalisering van het platteland een bijdrage van € 7.500 toegezegd.
Voor het resterende deel van € 8.300 heeft de stichting BCO een lening afgesloten.
Ten tijde van de subsidieaanvraag bij de provincie in 2010 was de verwachting dat er een goede gebruikte bus kon worden aangeschaft voor 30.000. Dit bleek lastig
haalbaar en de stichting BCO heeft ervoor gekozen om een jong exemplaar aan te schaffen die duurder uitvalt dan in de subsidieaanvraag uit december 2010 vermeld staat.
Bedrag
Dekking:

7.500
tlv een provinciale bijdrage
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Toelichting op de begrotingswijziging
Medio 2007 werd voor het project winkelcentrum Angelslo fase 2 (waarin sloop en herbouw van een nieuw en compacter wijkcentrum is voorzien) de volgende globale
planning gehanteerd:
2008 planvoorbereiding;
2009 de ontwerpfase;
2010 realisatie en sloop van De Marke.
Uitgaande van deze planning is op dat moment besloten een aantal werkzaamheden in relatie tot het (achterstallig) onderhoud van de Marke (nog) niet uit te voeren.
Inmiddels is deze planning door diverse omstandigheden (waaronder voornamelijk de economische crisis) achterhaald en is niet aan te geven op welke termijn de voorgestane
nieuwbouw van De Marke aan de orde zal zijn. De verwachting is op dit moment dat deze zeker nog zo'n vier jaar op zich laat wachten.
Daarom stelt het bestuur van De Marke in haar brief d.d. 23 juni 2010 dat (achterstallig) onderhoud nu duidelijk aan de orde is en dat verder uitstel niet meer is verantwoord.
Bij brief d.d. 26 augustus 2010, uw kenmerk 10.059238 is door uw college voor de uitvoering van achterstallig onderhoud een subsidie van € 32.370,77 verleend. Bij de
uitvoering van deze werkzaamheden kwamen echter nieuwe, onvoorziene, werkzaamheden aan het licht. Deze hebben betrekking op het vervangen van een aantal verrotte
kozijnen en diverse houtrotreparaties met bijbehorend schilderwerk. De kosten van deze onvoorziene werkzaamheden bedragen € 8.293,85 (zie bijgevoegde brief d.d. 26
november 2010).
Bedrag
8.294
Dekking:
ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud
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De afdeling communicatie verkrijgt uit de organisatie structureel opdrachten voor het uitvoeren van diensten boven de reguliere formatie. De budgetten die hierdoor naar
communicatie worden overgeheveld mogen slechts ingezet worden voor externe inhuur.
Bedrag
62.000
Dekking:
tlv de projecten waarvoor de inzet wordt gepleegd
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