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De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op maandag 3 oktober 2011
Constaterende dat:
• Op basis van de economische effectenanalyse van Ecorys d.d. 2 september 2011 kan worden
vastgesteld dat realisering van het project Atalanta in Emmen tot structurele economische
effecten zal leiden op het gebied van toename van de werkgelegenheid.
• Daarnaast sprake is van een tijdelijke werkgelegenheid in de realisatiefase verdeeld over de
jaren dat wordt gebouwd.
• Ook de regio Zuidoost Drenthe te maken heeft met oplopende werkloosheidcijfers en
afnemende kansen op de arbeidsmarkt.
• Dit feit zich bovendien voor jongeren in opleiding vertaalt in het onvoldoende beschikbaar
komen van stage- en wat de bouwsector betreft in leerling bouwplaatsen.
• Het werkgelegenheidaspect in de afgelopen jaren zwaar heeft gewogen bij het uitwerken van
het idee zoals dat vorm heeft gekregen in het nu voorliggende Atalanta project.
•
DPE tijdens de vergadering van de gezamenlijke raadscommissies op 14 september 2011
heeft bevestigd bij verstrekte opdrachten gebruik te maken van regionale werkgelegenheid.
Van mening zijnde dat:
•
De positieve impuls voor de werkgelegenheid die realisatie van het Atalantaproject met zich
brengt ook neerslaat op de relevante bedrijven en hun medewerkers in de regio Zuid Oost
Drenthe.
• In verband hiermede moet worden bevorderd dat DPE in het kader van de
aanbestedingsprocedure dusdanige voorwaarden stelt dat de locale werkgelegenheid als
boven omschreven zo maximaal mogelijk wordt veilig gesteld.
•
Een positief werkgelegenheidseffect bijdraagt aan het verkrijgen van een stabiel draagvlak in
de samenleving in Zuid Oost Drenthe.
• Daarnaast leerbedrijven en onderwijsinstellingen profijt kunnen hebben van de innovatieve
ontwikkelingen die een spraakmakend project als Atalanta genereert.
• Het project als stimulans kan fungeren bij het maken van een keuze door studenten voor een
technisch beroep.
verzoekt het college:
• DPE te verzoeken schriftelijk te bevestigen dat de door DPE beoogde krachtige stimulering
van de regionale werkgelegenheid bij de door hen verstrekte opdrachten zo maximaal
mogelijk wordt geborgd.
en gaat over tot de orde van de dag.
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