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Fractie in de gemeenteraad van Emmen
Amendement raadsvoorstel RA 11.0110
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Emmen
3 oktober 2010
Realisatie DPE Next

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen d.d. 3 oktober 2011
Constateert dat:
1.

Het college in haar raadsvoorstel RA 11.0110 onder punt 1 aangeeft (Citaat):"Vast te stellen
dat afdoende aan de belangrijkste voorwaarden van het raadsbesluit van d.d. 20 december
2010 DPE Next is voldaan" (einde citaat), daar waar Twijnstra Gudde op pagina 5 van haar
notitie "gewijzigd raadsvoorstel Realisatie DPE Next" opmerkt (citaat): "Omdat het College
nog niet heeft voldaan aan de eerder genoemde voorwaarden" (einde citaat)
2. Het de vraag is of het college op korte termijn wel kan voldoen aan alle voorwaarden welke
in het raadsbesluit van d.d. 20 december 2010 DPE Next zijn opgenomen.
3. Met het vroege moment van onherroepelijke besluitvorming vanwege de "vurige wens" van
het gemeentebestuur om in een prille planfase van het project, als er nog heel veel niet
bekend is, er een zeer grote mate van onzekerheid heerst.
4. De risico's zijn door het College goed verwoord in het risicoregister. Echter, de impact van de
risico's op budget en planning blijft ontbreken, hetgeen grote gevolgen kan hebben voor het
financiële beleid van de gemeente Emmen.
5. De gemeenteraad haar beslissingsbevoegdheid en bestuurlijke verantwoording overdraagt
aan het college, als het gaat om de pagage op pagina 7 van het raadsvoorstel (citaat):" Vóór
het aangaan van verplichtingen door DPE in het kader van de financiering en de bouw van
DPE Next moet de definitieve uitwerking van het financieringsvraagstuk door DPE ter
toetsing en accordering worden voorgelegd aan ons college. Ons college zal op basis hiervan
vaststellen of aan de gestelde voorwaarden; te weten:
evenwichtige invulling van de oplossing van het financieringsvraagstuk;
handhaving van het ambitieniveau en de realisatieplanning, zoals verwoord in het
bedrijfsplan DPE Next 7.0a;
geen kostenverhoging voor DPE Next ten opzichte van hetgeen hiervoor is voorzien in
het Bedrijfsplan DPE Next 7.0a;
geen verhoging van het risicoprofiel voor de gemeente Emmen, gerelateerd aan het
voorliggende besluit,
is voldaan, en zal uw raad hierover informeren.
6. Met het nemen van een onherroepelijk besluit dit concreet betekent dat de raad en ieder
individueel raadslid welke voor het voorstel stemt, een zeer grote mate van onzekerheid
accepteert met alle consequenties voor de gemeente van dien!
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EMMEN

Besluit het voorgestelde raadsbesluit RA 11.0110 als volgt aan te vullen:

Dat ter zake de definitieve financiering van DPE Next, instemming van de raad wordt
gevraagd en deze instemming als een ontbindende voorwaarde voor het voorliggende
raadsbesluit geldt.
De raad in later stadium zelf de definitie vaststelt wat zij 'evenwichtig' acht.

en gaat over tot de orde van de dag.
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