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De raad van Gemeente Emmen in vergadering bijeen op maandag 3 oktober 2011,
Constaterende dat:
•
In het raadsvoorstel onder punt 8 van het voorgestelde raadsbesluit alsmede op pagina 31
onder H. Daadwerkelijke uitvoering van het besluit kaders worden vermeld waarbinnen
het college tot uitvoering van een definitief raadsbesluit kan overgaan;

Overwegende dat:
•
Het voor de uitvoering van het besluit van belang is dat een helder kader door de raad aan het
college wordt meegegeven waarbinnen deze uitvoering kan plaatsvinden;
•
Een dergelijk kader expliciet in het besluit dient te worden vastgelegd;
Besluit:
Punt 8 in het raadsbesluit aldus te wijzigen:
•
Het college gaat over tot uitvoering van dit raadsbesluit nadat:
o De totale externe financiering DPE Next (vreemd vermogen) middels ondertekende
contracten is vastgelegd;
De toekenning en beschikbaarheid van de provinciale bijdragen door Provinciale
• Staten
is gerealiseerd;
G Van DPE bericht is ontvangen dat de financiering volledig gerealiseerd is en het
investeringsbesluit, onder voorbehoud van accordering van het college, is genomen;
G Het college getoetst en geaccordeerd heeft dat het definitieve financieringsplaatje
voor de nog in te vullen € 30 miljoen aan externe financiering, voldoet aan de
volgende eisen:
« sprake dient te zijn van een evenwichtige invulling van het financieringsvraagstuk,
het ambitieniveau en de realisatieplanning, zoals verwoord in het bedrijfsplan DPE
Next 7.0a, gehandhaafd dienen te worden,
• de kosten voor DPE Next niet verhoogd mogen worden ten opzichte van hetgeen
hiervoor is voorzien in het Bedrijfsplan DPE Next 7.0a
• het risicoprofiel voor de gemeente Emmen, gerelateerd aan het voorliggende besluit,
niet verhoogd mag worden;
G De aanneemsom voor de bouw van het nieuwe park past binnen de gestelde kaders
van het bedrijfsplan DPE Next 7.0a.
Wanneer het college niet tot uitvoering van dit raadsbesluit kan overgaan, legt het college
dit onverwijld voor aan de raad.
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