Verzoek aan de raad op grond van artikelen 160, lid 2 en 169, lid
4 van de Gemeentewet (het kenbaar maken van wensen en
bedenkingen over ontwerpbesluit college).
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Onderwerp:
Deelneming DPE Next

Portefeuillehouder: het college
Aan de gemeenteraad
Voorgenomen besluit college
Het besluit om middels de verkrijging van door de Stichting tot Instandhouding van het
Noorderdierenpark uit te geven certificaten van aandelen Noorderdierenpark BV deel te nemen in DPE
Next conform raadsvoorstel realisatie DPE Next en het betreffende besluit ter goedkeuring voor te

leggen aan het college van Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Samenvatting
Dit besluit behelst het voornemen van het college om uitvoering te geven aan het besluit van
de raad d.d. 20 december 2010 met betrekking tot DPE Next.

Bijlagen:

Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 6 september 2011 en de daarbij behorende stukken
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Aanleiding voor het voorstel

Op 20 december 2010 heeft uw raad besloten om, onder de strikte voorwaarden zoals vermeld
in de bijlage IV voorwaarden financiering DPE Next, in te staan voor een inbreng van € 10
mln. ten behoeve van de versterking van het eigen vermogen DPE. In het aan uw raad
aangeboden voorstel Realisatie DPE Next wordt ingegaan op de invulling van genoemde
voorwaarden. Voor wat betreft de invulling en de argumentatie op grond waarvan wordt
voorgesteld om deel te nemen wordt verwezen naar het betreffend voorstel. Dit verzoek biedt
uw raad de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
2.

Argumentatie/beoogd effect

Door middel van dit verzoek wordt invulling gegeven aan de in de Gemeentewet
voorgeschreven procedure voor het oprichten en deelnemen in een rechtspersoon.
3.

Wijze van uitvoering

Alvorens tot deelneming te besluiten dient aan uw raad overeenkomstig artikel 160 lid 2
Gemeentewet te worden gevraagd wensen en bedenkingen te uiten over het voorgenomen
besluit tot deelneming. Vervolgens kan het college het definitieve besluit nemen, waarna aan
gedeputeerde staten overeenkomstig artikel 160 lid 3 Gemeentewet om goedkeuring kan
worden gevraagd.
4.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Raadsbesluit d.d. 20 december 2010.
5.

Afstemming met externe partijen/communicatie

Directie DPE.
6.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

In het voorstel aan uw raad Realisatie DPE Next wordt ingegaan op de dekking.

Emmen, 6 september 2011.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

