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Inhuur door college van Nederlands Adviesbureau voor
Risicomanagement voor project Atalanta
Voorkomen bolangonvorotrengeling-/ schijn van
belangenverstrengeling

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 30 juni 2011,
motie vreemd aan de orde van de dag;
Constaterende:
• dat het college van B&W het Nederlands Adviesbureua voor Risicomanagment
(NAR) in de arm heeft genomen om de risico's van het project Atalanta te
onderzoeken
• dat het hierbij gaat om een second opinion waarbij gekeken zal worden naar het
gemeentelijke deel van het project Atalanta
• dat behalve naar de risico's ook wordt onderzocht hoe de gemeente hiermee omgaat
• dat de directeur van het bureua NAR een neef van wethouder Nynke HouwingHaisma is
• dat het college deze familierelatie geen bezwaar vindt voor een objectief advies van
het bureau NAR
• dat het college in de kadernota 2011 aangeeft het Atlanta project te zien als
belangrijke speerpunt van haar beleid
Overwegende:
• dat het project Atalanta en de risico's die dit voor de gemeente Emmen met zich
meebrengt van een dergelijk omvang zijn dat als de risico's uitkomen dit voorjaren, zo
niet tienallen jaren, de financiële positie van de gemeente Emmen zal ondermijnen en
dan gevolgen zal hebben voor verschillende andere gemeentelijke taken /
beleidsterreinen
• dat de familierelatie tussen directeur van NAR en wethouder Houwing-Haisma
•belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstengeling met zich mee kan
brengen
• dat het gezien de omvang van het project en de hierbij behorende risiso's, alle
• belangenverstrengeling of schijn van belangenverstrengeling, door familierelaties of
anderzijds, moet worden vermeden
• dat-belangenverstengeling of de schijn van belangenverstrengeling een objectief
advies in de weg kan staan en het aanzien en gezag van het openbaar bestuur kan
aantasten
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Verzoekt het college:
• de overeenkomst met het bureau Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
(NAR) niet aan te gaan en anders te verbreken
en gaat over tot de orde van de dag.
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