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Onderwerp:
Krediet voorbereidingskosten raadsadviseur project "Atalanta"
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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1.

2.

Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 50.000,- (ex. BTW) beschikbaar te stellen voor de extra
advieskosten van het bureau Twynstra Gudde ten behoeve van advisering aan de raad in het kader van het
project "Atalanta" in de periode van 1 juni 2011 tot 1 juni 2013, conform offerte d.d. 10 juni 2011;
Het college te verzoeken hiervoor een dekkingsbron te vinden en een en ander door middel van
begrotingswijziging te regelen.

Samenvatting
Voor deskundige ondersteuning en advisering in het gehele "Atalanta"-project heeft de raad sinds 2009 een
langjarige overeenkomst met het bureau Twynstra Gudde (TG). De ondersteuning en advisering heeft in
hoofdzaak betrekking op het beoordelen en toetsen van de kwartaalrapportages. Hierop is het budget destijds
afgestemd. De adviezen worden besproken in een raadsklankbordgroep, waarin alle fracties zijn
vertegenwoordigd. Het is hierna aan de individuele fracties om de adviezen mee te nemen in de verdere
oordeelsvorming over de betreffende rapportages en raadsvoorstellen.
Voor het project "Atalanta" zullen in de komende periode cruciale investeringsbeslissingen plaatsvinden. Deze
richten zich op:
- de Business Case 7.0 DPE-Next;
- de aanbesteding van de tunnel Hondsrugweg en het Plein;
- de aanbesteding van het Theater/Wereld van de Ontmoeting;
- de keuzes rondom de herontwikkeling inclusief exploitatie van de locatie Hoofdstraat.
Tijdens de laatste klankbordgroep-vergadering is afgesproken, dat de adviesrol van TG zich de komende tijd,
naast de kwartaalrapportages, zal richten op het ondersteunen van de raad bij bovengenoemde
investeringsbeslissingen en het vervolg daarop. Hiervoor heeft TG een aanvullende kostenraming uitgebracht,
deze is besproken en akkoord bevonden door de klankbordgroep. Voor de betreffende periode gaat TG uit van
een extra inzet van 45,5 dagen. Tegen het geldende uurtarief, rekening houdende met het nog beschikbaar zijnde
restant-budget van ruim € 11.000,-, is hiervoor nodig een aanvullend krediet van € 50.000,-.

Bijlagen:
Stukken ter inzage:
Offerte TG d.d. 10 juni 2011
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Aanleiding voor het voorstel

Adviesverzoek raadsklankbordgroep Atalanta aan Twynstra Gudde, offerte van Twynsta
Gudde aan raadsklankbordgroep.
2.

Argumentatie/beoogd effect

De raad adequaat te adviseren en te ondersteunen bij de komende cruciale
(investerings)besissingen over het project Atalanta.
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Offerte en aanbestedingstraject 2009, wat heeft geleid tot de adviesovereenkomst met
Twynstra Gudde.
4.

Afstemming met externe partijen/communicatie

N.v.t.
5.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

€ 50.000,-- excl. BTW, dekking ter beoordeling van het college (b.v. reeds beschikbare
volume voorbereidingskrediet dierentuin/theater, danwel Reserve SIOF).
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 21 juni 2011.
Namens de klankbordgroep “Atalanta”,
Griffier

Voorzitter

H.D. Werkman

J.C. Scheltens
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel namens de raadsklankbordgroep “Atalanta” van 21 juni 2011;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet c.a.

besluit:
1.

2.

Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 50.000,- (ex. BTW) beschikbaar te stellen
voor de extra advieskosten van het bureau Twynstra Gudde ten behoeve van advisering
aan de raad in het kader van het project "Atalanta" in de periode van 1 juni 2011 tot 1 juni
2013, conform offerte d.d. 10 juni 2011;
Het college te verzoeken hiervoor een dekkingsbron te vinden en een en ander door
middel van begrotingswijziging te regelen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2011.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

