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De subsidieaanvraag voor het organiseren van het Atalanta ondernemersgala. Door de bundeling van krachten van ondernemers en handelsverenigingen, welke zich actief opstellen voor de
promotie van ondernemend Emmen, heeft de organisatie van het Atalanta Gala gezorgd voor het vergroten van de aantrekkingskracht van Emmen en het stimuleren van de synergie tussen
ondernemingen onderling.
Bedrag
€ 14.635
Dekking:
fonds Citymarketing en Evenementen
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Reclamebelasting: de reclamebelasting wordt verantwoord op programma 3 en de storting in de VAR op programma 12. Met deze wijziging wordt de storting in de VAR ook op programma 3
verantwoord.
Bedrag
€ 275.000
Dekking:
wijziging verloopt budgettair neutraal
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Het huidige schuimblusvoertuig van de brandweer was reeds in 2006 economisch afgeschreven. Omdat het schuimblusvoertuig destijds in goede technische staat verkeerde en nog goed
functioneerde, werd besloten de vervanging een aantal jaren uit te stellen. Inmiddels is het schuimblusvoertuig ook technisch gezien afgeschreven en zal nu moeten worden vervangen.
Door de technische specificaties van het schuimblusvoertuig op een aantal punten aan te vullen en aan te passen, zal het nieuwe schuimblusvoertuig tevens gebruikt kunnen worden als
tankwagen in het project bluswatervoorziening. In dit project wordt het primaire bluswater niet langer onttrokken aan brandkranen op de waterleiding, maar wordt het aangevoerd door
tankwagens. Dit levert naar verwachting een structurele besparing op van € 125.000 op jaarbasis.
Krediet
€ 300.000
Dekking:
€ 25.000
in begroting opgenomen kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen
€ 7.750
uit bluswatervoorziening

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben voorde periode 2009 - 2012 de Sociale Alliantie afgesloten waarin op basis van ambities wordt samen gewerkt. Jaarlijks wordt een
uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin activiteiten/projecten worden opgenomen om inhoud te geven aan de ambities.
Op basis van het door Emmen ingediende uitvoeringsprogramma heeft de provincie beschikt; zij stemt in met het uitvoeringsprogramma 2011 en stelt haar bijdrage beschikbaar.
Bedrag
€248.112
Dekking:
ten laste van provinciale bijdrage

In | III | HI 111111111| III 11 "l| || || | ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ — ^ ^ 1 — ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ B ^ — 1 ^ ^ ^
Teveel kinderen beginnen met een taalachterstand aan de basisschool. Het kabinet wil het aantal kinderen dat met een taalachterstand aan de basisschool begint, terugdringen door alle
kinderen die dat nodig hebben voorschoolse educatie (vanaf nu WE) aan te bieden.
Uit het Sardes-rapport "Waarom wel, waarom niet" (overwegingen van ouders om hun kind wel/niet deel te laten nemen aan WE) blijkt echter dat de financiële bijdrage één van de grootste
belemmeringen voor ouders is om hun kind deel te laten nemen aan voorschoolse educatie in peuterspeelzalen.
Het kabinet heeft in de brief Samen spelen, samen leren" (juli 2007) gesteld dat ouders met een kind dat WE nodig heeft (doelgroep), geen financiële belemmering mogen kennen voor
deelname van hun kind aan een WE-programma. Gemeenten zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat doelgroepkinderen voor een minimaal bedrag deel kunnen nemen aan voorschoolse
educatie in peuterspeelzalen.
Door de ouderbijdrage te verlagen zullen wij de financiële drempel voor ouders om hun kind deel te laten nemen aan voorschoolse educatie in een peuterspeelzaal wegnemen, waardoor die
kinderen een goede start in het basisonderwijs kunnen maken. Risico's op taal- en ontwikkelingsachterstanden worden vroegtijdig aangepakt. Gerichte ontwikkelingsstimulering in de
voorschoolse periode zal een positief effect hebben op de verdere schoolloopbaan.
Bedrag
€ 140.000
Dekking:
ten laste van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden 2011
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In de vergadering van 15 maart 2011 heeft het college ingestemd (BW 11.0284) met het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal € 204.774 aan de Stichting Welzijnsorganisatie
Sedna om het mogelijk te maken dat de ouderbijdrage voor alle kinderen die in 2010 hebben deelgenomen aan voorschoolse educatie (WE) in een WE-peuterspeelzaal wordt verlaagd tot
het niveau van de maximale kinderopvangtoeslag in de zin van de Wet kinderopvang.
De berekening waarop voornoemd besluit is gebaseerd ging echter uit van de onjuiste veronderstelling dat de ouderbijdrage over 10 maanden verschuldigd is in plaats van over 11 maanden.
Totaal is er voor de uitvoering van deze maatregel voor 2010 een bedrag van € 232.042 benodigd.
Doordat er voor het jaar 2011 een andere bekostigingsmethodiek alsmede een subsidieplafond wordt gehanteerd is er, in aanvulling op het eerder door het college beschikbaar gestelde
bedrag, voor de uitvoering van deze maatregel voor 2010 éénmalig een extra bedrag van € 27.268 benodigd.
Bedrag
€ 27.268
Dekking:
ten laste van de post onvoorzien 2011

Uit onderzoek is gebleken dat het opleidingsniveau in Drenthe onder het landelijk gemiddelde ligt. Met name in de sociaal zwakkere regio's, zoals Zuidoost-Drenthe/Veenkoloniën is er
sprake van forse taalachterstand. Taal- en onderwijsachterstanden kunnen leiden tot teveel schooluitval in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en talenten kunnen verloren
gaan. Het bieden van optimale kansen in het onderwijs begint bij het bevorderen van de taalvaardigheden van kinderen in de voorschoolse periode. Door het voeren van
onderwijsachterstandenbeleid en met het project 'Vanzelfsprekend' wordt in samenwerking met betrokken instellingen versterkt ingezet op toeleiding van peuters naar voorschoolse
educatie en een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Met ingang van 1 augustus 2010 zijn er, door het wetsvoorstel OKE, drie wetten gewijzigd die betrekking hebben op het bestrijden van onderwijsachterstanden door het aanbieden van vooren vroegschoolse educatie. De gemeente Emmen is sinds die datum verplicht om ernaar te streven om alle doelgroepkinderen te bereiken met voorschoolse educatie en te zorgen voor een
goed gespreid aanbod over de gehele gemeente in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Om goed beleid te kunnen voeren is het noodzakelijk om inzicht te hebben in het aantal
doelgroepkinderen en het gebruik en de spreiding van voorschoolse voorzieningen (met voorschoolse educatie) over onze gemeente.
Dit kan gerealiseerd worden door de gemeentelijke leerplichtadministratie uit te breiden met gegevens over de doelgroepen. Hiervan zijn de gegevens over alle 0-4 jarigen uit de
gemeentelijke basisadministratie (GBA) reeds ingevoerd in de leerplichtadministratie.
Bedrag
€ 3.452
Dekking:
in 2011 dekken uit het budget 'Project Vanzelfsprekend'
Bedrag
€ 592
Dekking:
vanaf 2012 dekken uit de specifieke doeluitkering 'onderwijsachterstandenbeleid'
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Bouwbedrijf Huiskes is eigenaar van de locatie Abeln in Emmer-Compascuum. I.v.m. brandstichting en vandalisme is het pand op last van de gemeente in 2010 gesloopt. Huiskes wil graag op
korte termijn een nieuwe ontwikkeling op deze locatie realiseren. Met deze ontwikkeling zal tevens invulling gegeven worden aan de structuurvisie voor het centrum van EmmerCompascuum. Hierbij hoort tevens het omliggende openbaar gebied, zodat een eerste aanzet gegeven wordt voor de herstructurering van het centrum van Emmer-Compascuum.
Krediet
€ 36.000
Bedrag
€ 36.000
Dekking:
ten laste van reserve Grondexploitatie
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Nieuw-Weerdinge in de gemeente Emmen is een kenmerkend dorp met een veenkoloniaal verleden. Het dorp heeft een bloeiende ontwikkeling doorgemaakt en kende tot voor kort een
groei, ook in de woonuitbreiding. Echter de eerste problemen dienen zich aan. Van de 40 kavels in uitbreidingswijk Mandebroek III zijn nog maar enkele kavels verkocht.
De jaren 50 buurt, de zogenaamde Oudbouw, met verouderde en incourante eensgezins-huurwoningen, kent vraaguitval en leefbaarheidsproblemen.
Woningcorporatie Lefier staat samen met de gemeente en de bevolking voor een relatief grootscheepse herstructureringsopgave, waarbij een fors aantal woningen gesloopt gaat worden in
de Oudbouw en minder sociale huurwoningen worden teruggebouwd. Voor het eerst wordt het dorp geconfronteerd met 'onthouwen'.
Met de aankomende herstructurering in Nieuw-Weerdinge is er sprake van dorpsontwikkeling met krimp in zicht. De demografische groei is tot stilstand gekomen. Voor dit nieuwe fenomeen
van herstructurering, waarbij de groei en kwantiteit niet langer uitgangspunt is, is ook een nieuwe benadering van het proces nodig.
Lefier wil actief meedoen bij het ontwikkelen van een toekomstagenda en tegelijkertijd ook concreet starten met de plannen in Nieuw Weerdinge en heeft de gemeente Emmen als partner
in dit project gevraagd een projectmanager beschikbaar te stellen om samen dit project op te starten.
Krediet
€18.000
Bedrag
€18.000
Dekking:
ten laste van reserve Stedelijke vernieuwing
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Toelichting op de begrotingswijziging
Woningbouwcorporatie Domesta heeft in 2007 samen met Achmea Vastgoedontwikkeling en Montagne BV medewerking gevraagd van de gemeente bij een uitbreiding van het aantal
woningen in de sociale huurcomponent voor ouderen met een zorgbehoefte en de verbouw van het winkelcentrum de Rietlanden door uitbreiding van de Lidl en toevoeging van een aantal
winkels aan het Valkenveld.
De urgentie van het initiatief wordt vooralsnog bepaald door de marktpartijen en de belegger van het centrumgebied. Er is tot 2009 onderhandeld over concept, stedenbouwkundige opzet
en financiën. Vanaf 2009 heeft het plan enige tijd stilgelegen door een impasse in de onderhandelingen met betrokken marktpartijen. Voor deze plannen was overigens ook onvoldoende
draagvlak bij de huidige ondernemers in het winkelcentrum.
In 2010 heeft zich een nieuwe speler gemeld: Concept-nl, vastgoedbelegger en eigenaar van Super de Boer. De Jumbo, de beoogde nieuwe invulling van deze supermarkt, en Concept-nl
hebben de gemeente benaderd met de wens mee te denken/werken aan de nieuwe invulling van het winkelcentrum Rietlanden. Ze willen het winkeloppervlak van de betreffende
supermarkt vergroten en in samenhang met de andere plannen. De kernproblemen zijn de wensen van de Lidl en de Jumbo om verder uit te breiden en de wens van Domesta om circa 60
zorgwoningen te realiseren. Daarnaast wordt er een zeer geringe hoeveelheid extra commerciële meters toegevoegd. De huidige koers heeft wel draagvlak bij de bestaande winkeliers. De
initiële planning uit 2007 behoorlijk overschreden. De vertraging heeft overigens de kans geboden tot een evenwichtig totaalplan te komen, waardoor het winkelcentrum wordt
geactualiseerd en weer voor jaren mee kan.
De vertraging heeft ervoor gezorgd dat het in 2007 verstrekte voorbereidingskrediet is opgebruikt en overschreden. Een deel van het nu gevraagde krediet is nodig om reeds gemaakte
kosten af te dekken. Het andere deel is nodig om direct een start te kunnen maken met de definitie- en ontwerpfase.
In dit stadium van de planvorming bestaat uiteraard het risico dat partijen er financieel met elkaar niet uitkomen. Het enthousiasme van partijen ten aanzien van de huidige plannen en de
noodzaak voor met name de supermarkten om uit te breiden, laat echter zien dat het risico hierop zeer gering is.
Krediet
€ 123.000
Bedrag
€ 123.000
Dekking:
reserve grondexploitatie
Toelichting op de begrotingswijziging
Uitvoeringkrediet Hof van Erica : het woonzorggebouw is een samenwerking tussen Letier en de gemeente Emmen. Het woonzorggebouw is in november zoiu opgeleverd. Het team
Inrichting en Beheer heeft het inrichtingsplan voor het openbaar gebied gereed. Door het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet kan het inrichtingsplan uitgevoerd worden. De
gemeentelijke rol bestaat uit de regie van de bestemmingsplanprocedure en de noodzakelijke aanpassing van het openbaar gebied rondom het te realiseren gebouw. Eén en ander is
uitgewerkt in de overeenkomst met Lefier d.d. 19 februari 2009.
Krediet
€284.915
bijdrage van Lefier voor parkeervoorziening
Dekking:
€170.000
verkoop van een perceel aan Lefier ten behoeve van de ontwikkeling
€74.915
bijdrage ISV fonds
€ 40.000
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Toelichting op de begrotingswijziging
in <!UUÖ neen credo integrale pianontwikkeimg (onderdeel Volker wesseisgroep) zich tot de gemeente gewend met ideeën over de herontwikkeling van de omgeving van de Verlengde
Spoorstraat in Emmen. Tegelijk is door Pantheon (voor de helft eigendom van TopVastgoed), de eigenaar van het Autorama complex, een principeverzoek ingediend t.a.v. de medewerking
aan de verbouwing van het Autoramagebouw en een mogelijke realisatie van woningbouw ter plaatse.
De ideeën van Credo gingen uit van grondgebonden woningbouw in een dichte setting aan weerszijden van de Verlengde Spoorstraat in het gebied tussen de Autorama en het Bendienplein.
De herontwikkeling van het Autorama-terrein zou moeten inhouden een upgrading/renovatie van het winkelgebouw en de realisatie van studio-achtige appartementen.
B&W hebben toen besloten medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van deze initiatieven. De gemeente zou er o.a. voor zorgdragen dat genoemde plannen in een gezamenlijk
stedenbouwkundig kader geplaatst zouden worden.
Inmiddels is gebleken dat beide plannen door allerlei omstandigheden toch niet tot uitvoering kunnen komen. Het nastreven van de inhoud van de eerdere projectopdracht is daardoor niet
meer opportuun.
Bedrag
€ 42.258
Dekking:
ten laste van de reserve grondexploitaties
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PGE) heeft in Angeislo en in Emmerhout twee gebouwen in gebruik respectievelijk De Voorhof en De Schepershof. Het bestuur van de Protes-tantse
De Protestantse Gemeente Emmen (PGE
Gemeente Emmen heeft, vanwege teruglopende belangstelling, een keuze gemaakt om één van de gebouwen af te stoten en haar activiteiten in één gebouw te organiseren.
In het verleden is gekeken om De Voorhof te herontwikkelingen. Woningcorporatie heeft geprobeerd om studentenhuisvesting te realiseren in het gebouw. Dit is vanwege de hoge
verbouwingskosten voor dit doeleinde niet haalbaar gebleken. Daarnaast heeft Ingenieursbureau Goudstikker de Vries het gebouw onderzocht om het te gaan gebruiken voor een
kantoorfunctie gekoppeld aan een Galerie. Dit plan bleek ook financieel niet haalbaar.
De Vrije Baptisten Gemeente Emmen (VBE) is in gesprek met het bestuur van de PGE om de Voorhof over te nemen ente gebruiken voor de activiteiten van VBE.
Het centrum van de wijk Angeislo is op een bijzondere manier ontworpen, met name de binnenkomst in de wijk vanuit het winkelcentrum van Emmen. Dit stadsbeeld wordt gevormd door
het samenspel van de gebouwen aan de Statenweg. Dit zicht wordt afgesloten door de situering van de Voorhof in de as van de Statenweg, met op de achtergrond de bestaande boomwal.
Gezien deze beeldbepalende positie geniet hergebruik van het gebouw de voorkeur. Hierbij wordt gedacht aan een openbare functie ter ondersteuning van het wijkcentrum.
De provincie Drenthe heeft als eerste provincie het initiatief genomen om het naoorlogs erfgoed te waarderen om de kennis over de naoorlogse architectuur en stedenbouw in de eigen regio
te vergroten en de cultuurhistorische waarde af te wegen. Het kerkgebouw De Voorhof is opgenomen op de provinciale momumentenlijst.
Met een onderzoek naar de herontwikkeling van de Voorhof wordt onderzocht of er invulling gegeven kan worden aan een beeldbepalend kenmerk van Angeislo.
Daarbij wordt onderzocht of het mogelijk is om het gebouw te herontwikkelen tot een multifunctioneel gebouw, waarin de Vrije Baptistengemeente Emmen en tevens de huidige Marke en
De Cluft een plek kunnen krijgen.
Bedrag
€ 22.380
Dekking:
€10.290
bijdrage Vrije Baptisten gemeente
€ 12.090
reserve stedelijke vernieuwing
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In 2009 is door middel van een projectopdracht gestart met het project Geluidsportcentrum Pottendijk. Binnen de betreffende projectopdracht zijn een drietal onderdelen uitgewerkt:
het in beeld brengen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het geluidsportcentrum;
de verbreding van de wegen rondom het geluidsportcentrum ten behoeve van een betere bereikbaarheid voor huidige en eventueel toekomstige gebruikers;
het zorgen voor voldoende parkeerruimte voor bezoekers van het geluidsportcentrum.
Inmiddels is grotendeels voldaan aan de opdracht zoals gesteld. De ontwikkelingsmogelijkheden van het geluidsportcentrum zijn in beeld gebracht en de wegverbreding is gerealiseerd. Er is
gebleken dat het plan voor voldoende parkeerruimte door allerlei omstandigheden toch niet tot uitvoering kan komen. Het verder nastreven van de inhoud van de eerdere projectopdracht is
daardoor niet meer opportuun.
Bedrag
€ 58.049
Dekking:
€ 21.000
tlv de reserve grondexploitaties
€ 37.049
tlv het in 2009 toegekende krediet voor het verbeteren van de bereikbaarheid
Pottendijk

Pagina 4 van 9

15

MMMmmimmwm
Een aantal initiatiefnemers heeft het idee opgevat zelf een structuurvisie op te stellen voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Hiervoor is de Stichting Bruisend Centrum
Nieuw-Amsterdam/Veenoord opgericht. Met de structuurvisie wil de Stichting meer structuur brengen in het centrumgebied en draagvlak creëren bij de ondernemers in het gebied.
Het uiteindelijke doel van de Stichting is het opstellen van een breed gedragen en financieel haalbare structuurvisie, in een zodanige vorm dat deze door de gemeenteraad kan worden
vastgesteld.
Bedrag
€ 20.000
Dekking:
ten laste van reserve Stedelijke Vernieuwing
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Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het collegebesluit van 2 november 2010, inhoudende dat de randvoorwaarden en beoordelingscriteria moeten worden bepaald waaronder een
beroep kan worden gedaan op de vrije middelen in de Reserve Stedelijke Vernieuwing waar nog geen directe bestemming aan is verbonden.
Verder is dit voorstel bedoeld om de bestedingsvoorwaarden van het nieuwe Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing voor het tijdvak 2010-2014 (ISV3) vast te stellen.
De randvoorwaarden en beoordelingscriteria voor de inzet van vrije middelen in de Reserve Stedelijke Vernieuwing zijn uitgewerkt in een interne richtlijn. Onttrekkingen aan de Reserve
Stedelijke Vernieuwing zullen middels investeringsbesluiten aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Bedrag
€ 2.747.470
Dekking:
toevoegen aan Reserve Stedelijke Vernieuwing
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In Weerdinge is in 2001 de uitbreidingslocatie Gruunkampen I gerealiseerd. Er is eind 2009 met de bewoners van Weerdinge gesproken over de realisatie van Gruunkampen II op basis van
twee schetsontwerpen van de afdeling FRO. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezige bewoners hun belangstelling voor een kavel kunnen aangeven en een vragenlijst kunnen invullen
over hun concrete woonwensen. Er zijn/ waren destijds vijf serieuze gegadigden. De grond waarop de woningen gebouwd zouden moeten worden is nog in particuliere handen. Er zijn al
enkele gesprekken gevoerd met de eigenaar over aankoop van de grond door de gemeente Emmen.
De grond is nu nog in gebruik als agrarische grond, maar er ligt een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid voor omzetting naar wonen op. Dit is in het geldende bestemmingsplan vastgelegd.
Om dit initiatief uit te kunnen werken naar een concreet financieel haalbaar woningbouwplan is een voorbereidingskrediet nodig.
Bedrag
€ 14.000
Dekking:
ten laste van de reserve grondexploitatie
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Sportclub Erica bestaat al 89 jaar en telt ongeveer 735 leden.
Volgens de KNVB-rapportage heeft sportclub Erica net voldoende speelcapaciteit beschikbaar. Gezien de groei van ledenaantal van de vereniging, heeft sportclub Erica de wens om een
kunstgrasveld aan te leggen op één van hun huidige natuurgrasvelden. De kosten hiervan bedragen in totaal € 300.000. Op 12 mei 2009 is er door het college een krediet beschikbaar gesteld
van € 912.000 voor de aanleg van kunstgrasvelden op basis van de KNVB-rapportage. Op basis van dit rapport, is de aanleg een kunstgrasveld mogelijk indien sportclub Erica de helft van het
bedrag, nl. € 150.000 bijdraagt. Sportclub Erica heeft zich hiertoe bereid verklaard en heeft de gemeente Emmen verzocht een bijdrage te verstrekken in de aanleg van het kunstgrasveld door
toepassing van de z.g.1/3 regeling tot een maximaal bedrag van € 19.000.
Tevens is verzocht om een lening voor hetzelfde bedrag tegen een rentevergoeding van 4,25%, in 25 jaar terug te betalen.
Krediet (activering verleende subsidie)
€ 19.000
subsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld voor sportclub Erica
Bedrag
€1.568
Dekking:
t ' v volume verenigingsgebouwen
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Bedrag
Dekking:
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De in 1948 opgerichte VV Klazienaveen speelt haar wedstrijden op het sportcomplex 'De Planeet' in Klazienaveen.
Een aantal jaren geleden is de vereniging op het complex verplaatst, omdat er ruimte moest worden gemaakt voor onder andere woningbouw. Door de verplaatsing loopt het complex van
W Klazienaveen naadloos over in dat van de 'buurman' W Zwartemeer.
W Zwartemeer voetbalt op zondag; W Klazienaveen op zaterdag. Ondanks de sportieve rivaliteit die er van oudsher heerst is er wel degelijk het besef dat samenwerking in de toekomst
betere mogelijkheden biedt. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een samenwerkingsverband voor de jeugd die onder de naam v.v. KZC'08 haar wedstrijden speelt. Volgens de KNVBrapportage hebben W Klazienaveen en W Zwartemeer net voldoende speelcapaciteit beschikbaar.
Gezien de groei van het aantal leden hebben beide verenigingen de wens om een kunstgrasveld aan te leggen op één van hun huidige natuurgrasvelden. De kosten hiervan bedragen in
totaal € 300.000. Op 12 mei 2009 is door het college een krediet beschikbaar gesteld van € 912.000 voor de aanleg van kunstgrasvelden op basis van de KNVB-rapportage. Op basis van dit
rapport, is de aanleg een kunstgrasveld mogelijk indien W Klazienaveen en W Zwartemeer gezamenlijk de helft van het bedrag, nl. € 150.000 bijdragen. De twee verenigingen hebben de
handen ineen geslagen om hiervoor in aanmerking te komen. W Zwartemeer levert hiervoor 1 natuurgrasveld in terwijl beide verenigingen samen de eigen bijdrage leveren. Het veld zal met
name gebruikt gaan worden voor de jeugd.
W Klazienaveen en W Zwartemeer verzoeken de gemeente Emmen een bijdrage te verstrekken in de aanleg van het kunstgrasveld door toepassing van de z.g.1/3 regeling tot een maximaal
bedrag van € 19.000. Tevens is verzocht om een lening voor hetzelfde bedrag tegen een rentevergoeding van 4,25%, in 25 jaar terug te betalen. De beide verenigingen geven aan dat zij,
naast de verzochte 1/3 subsidie van de gemeente, 1/3 deel zelf zullen financieren.
Krediet (activering verleende subsidie)
€ 19.000
subsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld voor W Klazienaveen en W Zwartemeer
€1.568
tlv volume verenigingsgebouwen

Toelichting op de begrotingswijziging
De dambond heeft de gemeente Emmen verzocht om gezamenlijk het EK Dammen heren in Emmen te laten organiseren in september 2012. Tijdens dit toernooi zullen de beste dammers
strijden om het kampioenschap van Europa. In 2010 heeft het NK Dammen plaatsgevonden in het bruggebouw van het gemeentehuis. Aangezien het bruggebouw niet beschikbaar is zal er
een andere locatie moeten worden gevonden. Het toernooi zal uiteraard via de diverse media en internet worden gepromoot. We kunnen ons als gemeente Emmen weer op een unieke wijze
profileren. De dambond verzoekt de gemeente Emmen tevens het toernooi te faciliteren en garant te staan voor een bijdrage van maximaal € 15.000. Daarnaast zal de provincie, in het kader
van het Drents Olympisch Plan, ook een financiële bijdrage leveren ter hoogte van € 15.000.
Krediet
Bedrag
€15.000
Dekking:
€7.500
ten laste van de post evenementenfonds 2012
€ 7.500
ten laste van de post city promotion
Toelichting op de begrotingswijziging
In het college van 23 november 2010 is de nieuwe organisatievorm en de daarbij behorende taken van het Centrum Beeldende Kunst vastgesteld.
Naast de in de begroting 2011 opgenomen middelen ter uitvoering van de taken en activiteiten zijn bij de resultaatbestemming van 2009 de nog beschikbare middelen (de z.g. BKV gelden)
gereserveerd.
Met de inzet van deze middelen worden meerdere doelen nagestreefd. Enerzijds wordt gestreefd naar een verdere verbetering van de organisatie en de ondersteuning van het management.
Anderzijds wordt ook gestreefd naar hét bevorderen van de publieke belangstelling voor het CBK.
Bij de uitvoering wordt een kwartiermaker ingezet ter ondersteuning van het management en worden baliefuncties bij ziekte/verlof ingehuurd als interne vervanging niet mogelijk is.
Daarnaast wordt een een plan van aanpak voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstwerkenbezit opgesteld teneinde deze weer in de oorspronkelijk staat te brengen en te
behouden. Ter bevordering van de belangstelling en promotie van kunstuitingen wordt een grote tentoonstelling op het terrrein van de Broken Circle/Spiral Hill georganiseerd.
Bedrag
€ 76.000
Dekking:
Bestemmingsreserve resultaat 2009
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Op donderdag 2 juni 2011 heeft de bekerfinale van het Nederlands Handbal Verbond plaatsgevonden in Almere. Het unieke aan deze finale is, dat de strijd zal gaan tussen twee Emmense
handbalverenigingen, te weten E&O uit Emmen en Hurry Up uit Zwartemeer. De gemeente Emmen wil deze bijzondere gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan. In het voorstel zijn
aangegeven welke activiteiten zullen worden georganiseerd en wat de geraamde kosten hiervan zijn.
De gemeente Emmen is een energieke gemeente van aanpakken en doen (de identiteit van Emmen). Sport is een belangrijke uiting van deze identiteit. Wij stimuleren sport zoveel mogelijk
door niet alleen de breedtesport te ondersteunen, maar ook ruimte te geven voor topsport in de gemeente. Emmen behaalt al jaren successen met handbal, maar dit jaar wordt wel een
unicum behaald, doordat twee Emmense verenigingen de top (bekerfinale) bereiken van het Nederlandse Handbal Verbond. We willen hier ruim aandacht aan besteden. Niet alleen voor de
teams zelf, maar ook voor de inwoners van Emmen, die trots mogen zijn op de sportieve prestaties die door beide verenigingen worden geleverd.
Bedrag
€ 20.000
Dekking:
€10.000
ten laste van reserve Citymarketing
€ 10.000
ten laste van de post Onvoorzien incidenteel
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Publicatie erfgoed: op 31 maart 2009 heeft het college van B&W besloten tot een subsidie van € 36.000 voor een publicatie over erfgoed voor de jeugd van Emmen door Bibliotheek Emmen
(B&W 09.0372) over een periode van driejaar. Het bedrag wordt gedekt uit Fonds Cultuurparticipatie, pijler cultuureducatie, vrije ruimte. De eerste betaling van€ 12.000 heeft
plaatsgevonden in 2009. Bibliotheek Emmen vraagt nu om de overige € 24.000.
Afrekening APCB: voor de afrekening van Actieplan Cultuurbereik 2005 - 2008 moet een bedrag van € 36.247 worden terugbetaald.
Herziening vaststelling Cultuurtraject: op 10 december 2008 is een subsidie verleend aan Kunst SCultuur Drenthe (K&C) voor € 30.000. Op 2 november 2009 is deze subsidie voor
2007/2008 voor Kunst en Cultuur Drenthe (K&C) vastgesteld op€ 19.401. Hiertegen heeft Kunst en Cultuur Drenthe bezwaar ingediend. De subsidievaststelling d.d. 27-10-2009 kenmerk
09.068926 is herzien en alsnog vastgesteld op € 30.000.
Bedrag
€ 70.846
Dekking:
€ 24.000
tlv reserve APC culturele diversiteit: publicatie erfgoed
€ 36.247
tlv reserve APC culturele diversiteit: afrekening APCB
€ 10.599
tlv reserve APC culturele diversiteit: herziening vaststelling Cultuurtraject
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Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is een jaarlijkse concrete uitwerking van de kadernota Cultuur 2009-2012 van de gemeente Emmen, 'Verbinden, Verzilveren, Versterken'. Per
programmalijn worden de ambities op een concreter niveau vertaald naar projecten. Zo wordt inzichtelijk welke concrete projecten de gemeente Emmen jaarlijks gaat uitvoeren.
Bedrag
€182.681
Dekking:
€82.681
budget Uitvoeringsprogramma 2011
€ 100.000
resultaatbestemmi ng 2009
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Het WK CP-voetbal heeft van 17 juni tot 1 juli in Drenthe plaatsgevonden. In Assen, Emmen en Hoogeveen strijden 16 CP-landenteams uit de hele wereld om het wereldkampioenschap. CPvoetbal is een Paralympische sport en wordt gespeeld door voetballers die als gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben. De organisatie is in handen van de KNVB,
die ook de communicatie voor zijn rekening neemt. Onder andere de Johan Cruyff Foundation is partner van het WKCP en bekende voetballers hebben hun medewerking aan de promotie
van het WKCP toegezegd. Naar verwachting zal dit evenement veel bekendheid met zich meebrengen. Als energieke gemeente, is het belangrijk dat wij ons in Emmen profileren met dit
evenement. Daarom willen we side-events organiseren, waarmee we laten zien dat sport voor onze gemeente belangrijk is. Deze side-events zijn de slagroom op de taart van het WKCP in
Emmen. Door de enorme publiciteit die dit evenement met zich meebrengt, kan de relatief kleine bijdrage in de side-events bijzonder effectief zijn.
Vrijdagavond 17 juni is de openingswedstrijd Nederland - Brazilië in het FC Emmen Stadion, waar in ieder geval het Nederlands CP-team zal aantreden. Deze dag wordt een groot feest met
diverse optredens en een gezellig OnsOranjePark waar allerlei activiteiten plaatsvinden voor jong en oud
Bedrag
€ 7.250
Dekking:
€ 3.250
fonds citymarketing
€4.000
fonds jeugdbeleid
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De gezamenlijke overheden hebben in het Nationaal Mobiliteitsberaad besloten tot implementatie van Essentiële Herkenbaarheidkenmerken (EHK) van weginfrastructuur. De Drentse
wegbeheerders hebben in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe afgesproken dat de wegvakken buiten de bebouwde kom voor 2012 moeten voldoen aan de EHK.
De EHK moeten een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van de verschillende wegcategorieën van een Duurzaam Veilig wegennet. Weggebruikers moeten aan de inrichting van de weg
direct zien wat de geldende maximum snelheid is, welk verkeersgedrag van hen wordt verwacht en welke andere soorten weggebruikers zij tegen kunnen komen.
Bedrag
€ 300.000
Dekking:
ten laste van de reserve resultaatbestemming 2009, Essentiële Herkenbaarheidskenmerken
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Zowel de winkeliers als de EOP van Weiteveen zijn al een aantal jaren actief om het winkelgebied opgeknapt te krijgen. Daarover zijn in het verleden vanuit de gemeente uitspraken gedaan
die bij zowel de EOP als bij de winkeliers de verwachting hebben gewekt dat het winkelgebied spoedig zou worden opgeknapt. De EOP, de winkeliers en de gemeente vinden het huidige
openbaar gebied qua inrichting, uitstraling en technische staat sterk gedateerd en verouderd. Zo is bijvoorbeeld straatmeubilair deels weggehaald omdat het te oud en te beschadigd was.
Met de EOP Weiteveen is de afspraak gemaakt dat het openbaar gebied rondom het winkelcentrum Weiteveen opnieuw wordt ingericht.
Krediet
€210.000
Bedrag
€210.000
Dekking:
€130.000
ten laste van het fonds Openbaar gebied
€ 50.000
ten laste van de Reserve Stedelijke vernieuwing
€ 30.000
ten laste van het kredietcrisisfonds
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In 2010 is het Gemeentelijk Rioleringplan ( GRP ) door de raad vastgesteld voor de periode 2010 - 2015. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals
vastgesteld in het G.R.P. In het operationele jaarplan 2011 wordt invulling gegeven aan deze verantwoordelijkheid.
Krediet
€ 2.320.000
Bedrag
€ 148.996
Dekking:
ten laste van rioleringsvolume 2011
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Inzet van de reeds in 2009 verkregen rijkssubsidie uit het 'Preventiebudget 40+-wijken'.
Voor de uitvoering van het deelprogramma 'sociaal klimaat' van de Wijkaanpak Emmermeer is een Plan van Aanpak Buurt Vitaal opgesteld. Een lange fase van voorbereiding, noodzakelijk
voor het bewerkstelligen van voldoende draagvlak voor en commitment aan de beoogde vernieuwende werkwijzes die in het kader van Buurt Vitaal Emmermeer zijn ontwikkeld, is
doorlopen. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor de tijdsplanning, omdat er aan de inzet van het toegekende subsidiebedrag uit het Preventiebudget 40+-wijken geen tijdslimiet
verbonden is.
Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Buurt Vitaal dient beschikt te kunnen worden over een deel van het daarvoor beschikbare Preventiebudget 40+-wijken (bij collegebesluit van 3
november 2009 opgenomen in een bestemmingsreserve). Het college heeft instemming verleend aan het plan van aanpak.
Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan het deelprogramma 'sociaal klimaat'. Dit programma is gericht op het stimuleren van empowerment bij bewoners, het wegnemen van
belemmeringen op het gebied van financiën en het wegnemen van belemmeringen op het gebied van gezondheid.
Bedrag
€459.861
Dekking:
ten laste van de bestemmingsreserve Preventiebudget Emmermeer
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Voor 2011 heeft het Maatjesproject Drenthe een subsidieverzoek ingediend bij alle Drentse gemeenten voor de subsidiering van het project. Aan de gemeente Emmen wordt in totaal een
bedrag van e 40.933,- aangevraagd. 1) een subsidieaanvraag à 6 27.600 bij de gemeente Emmen die het Maatjesproject in heeft gediend bij alle Drentse gemeenten. 2) een verzoek tot
subsidie ingediend bij de centrumgemeenten Emmen en Assen; voor Emmen gaat het om een bedrag van € 13.333 (1/3 deel van e 40.000; 2/3 deel komt voor rekening van Assen e 26.667).
Sinds 1 januari 2007 zijn centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang (Emmen en Assen) ook verantwoordelijk voor de invulling van het OGGz-beleid in de provincie Drenthe. Deze
gemeenten ontvangen voor deze taak extra rijksgelden.
Bedrag
€ 40.933
Dekking:
€ 27.600
uit het budget voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz)
€ 13.333
uit de decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang
uder Sleeking aan Nieuw Amsterdam is de aanleg van een "hangplek" voor zowel ouderen als jongeren onderwerp van gesprek geweest. Dit mede naar
Tijdens een bezoek van wethouder
aanleiding van een ingediende ideekaart.
De wens bestaat tot het realiseren van een beschutte plek waar mensen van verschillende leeftijden zich gezamenlijk op kunnen houden en elkaar kunnen ontmoeten. Momenteel wordt
hiervoor, vooral bij regenachtig weer, gebruik gemaakt van de overkapping voor de winkelpanden aan de Vaart. Het realiseren van een overkapte onmoetingsplek maakt dit dan niet meer
noodzakelijk en wordt mogelijk als hinderlijk ervaren ophouden van personen voorkomen.
In samenspraak met direct betrokkenen uit het dorp zal een ontwerp worden gemaakt danwei gekozen uit op de markt beschikbare modellen. Belangrijk hierbij zijn een eenvoudige maar
solide uitvoering die vandalismebestendig is, beschutting biedt en past in de omgeving. Exacte locatie wordt eveneens in samenspraak bepaald.
Krediet
€10.000
Bedrag
€ 925
Dekking:
ten laste van volume diverse kleine investeringen openbaar gebied
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Bij brief dd. 5 april 2011 verzoekt het bestuur van de Stichting Maatschappelijk en Cultureel Centrum Emmercompascuum ("De Hilde") om een bijdrage van e 5.000 in de kosten van het
uitvoeren van schilderwerk en bestratingswerkzaamheden bij/rond het door de Stichting Sociaal kultureel Werk Emmercompascuum ("de Boo") gehuurde gedeelte van de accommodatie. De
totale kosten van de uit te voeren werkzaamheden bedragen € 10.000. De Erkende Overlegpartner heeft echter ook een bijdrage van € 5.000 toegezegd.
Bedrag
€ 5.000
Dekking:
ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud

Sinds medio 2010 is het bestuur van de Stichting Dorpshuis Roswinkel ("Stadhoes") actief om te komen tot het uitvoeren van (achterstallig) onderhoud en verbetering van de accommodatie.
Met het bestuur is overeengekomen om eerst, middels fondsenwerving, te komen tot bekostiging van een (belangrijk) deel van de kosten. Op basis van de daarna ontstane situatie zou dan
worden beoordeeld of de gemeente bereid is om, indien noodzakelijk, aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Inmiddels zijn de resultaten van de fondsenwerving bekend.
De totale kosten van de investeringen bedragen € 96.063,69. Vanuit diverse fondsen en door het inzetten van de (inmiddels maximale) reservering groot onderhoud ten laste van de
exploitatie van het dorpshuis is een totaal bedrag van € 61.345,- toegezegd respectievelijk beschikbaar gesteld.
Het tekort bedraagt daarmee €34.718,69. Het bureau dat is ingeschakeld bij de fondsenwerving vraagt een bijdrage van €3.331,84 waardoor het totale tekort op het te realiseren plan
uitkomt op €38.050,53.
Bedrag
€ 38.051
Dekking:
ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud
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