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Het bestuur van Stichting Sociaal Cultureel Centrum

t Schienvat te Erica wil de oude kantine/stal bij de kinderboerderij "Het Wildhof" te Erica vervangen door een nieuwe kantine/stal met
ruimte voor educatie. De nieuwbouw zal de naam '"Naoberhoeve Het Wildhof" krijgen. Voor de uitvoering vraagt de stichting financiële steun.
De Erkende Overlegpartner (dorpsraad Erica) ondersteunt het project vervanging door nieuwbouw.
De kinderboerderij heeft volgens de EOP een groot draagvlak in dorp en steunt volledig op vrijwilligerswerk. De stal/kantine is verouderd en wordt mogelijk afgekeurd. Nieuwbouw is nodig
om personeel en vrijwilligers, stagiaires en bezoekers op veilige en verantwoorde wijze te huisvesten. Nieuwbouw biedt de mogelijkheid om educatieve activiteiten op de kinderboerderij uit
te breiden en een ontmoetingsplaats voor bewoners en kinderen te creëren. Verder versterkt het de sociale structuur in dorp en draagt het bij aan de recreatieve-toeristische functie van het
dorp.
De nieuwe voorziening gaat ruimte bieden aan het personeel en de vrijwilligers van de kinderboerderij, de stagiaires van diverse scholen uit de gemeente Emmen en de kinderen van scholen
die voor educatieve activiteiten komen. Voor de nieuwbouw is door de vrijwilligers in de Stichting Sociaal Cultureel Centrum t Schienvat een plan gemaakt. Na de bouw van het nieuwe pand
wordt de naam "Naoberhoeve Erica".
Bedrag
€40.000
Dekking:
€ 20.000 tlv de provinciale bijdrage
€ 20.000 ten laste van het budget Cofinanciering ILG/POP

Toelichting op de begrotingswijziging
Op 16 juni jl. heeft de gemeenteraad besloten dat de Vlinder niet op de rotonde in Klazienaveen gebouwd zal worden. De raad wil de Vlinder aan de A37 geplaatst zien, zoals oorspronkelijk
bedoeld, maar kan hier geen extra financiële middelen voor beschikbaar stellen. Omdat nu onzeker is geworden of en zo ja, wanneer de Vlinder wordt geplaatst, is het van belang om een
einde te maken aan de onzekerheid van de realisering van het project en tot een afronding te komen. Ten eerste met de projectleider die de afgelopen vier jaar het nodige werk heeft
uitgevoerd. Ten tweede met de amateurkunstenaar, die de afgelopen vier jaar veel tijd en energie heeft gestoken in het project, en waarbij verwachtingen zijn gewekt. Met de projectleider
en de amateurkunstenaar zijn gesprekken gevoerd; op basis daarvan kan een en ander nu worden afgerond.
Bedrag
€6.340
Dekking:
fonds Citymarketing
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Bij het aantreden van het Kabinet Rutte is het, in 2007 met het Rijk afgesloten, Energieakkoord Noord-Nederland formeel geëindigd. In Energy Valley verband wordt daarom gewerkt aan
een vervolg hierop. Dit gebeurt onder de vlag van de "Green Deal Energy Valley" tussen het Rijk en Noord Nederland. Direct betrokken bij het opstellen van deze Green Deal zijn: Energy
Valley, de 4 noordelijke provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Noord Holland, de gemeenten Alkmaar, Assen, Den-Helder, Emmen, Groningen en Leeuwarden en de SER-Noord
Nederland.
In het overleg tussen vertegenwoordigers van Rijk en Noord Nederland heeft Minister Verhagen gevraagd de betrokken gemeenten mede te laten ondertekenen. Op maandag 11 september
hebben de vertegenwoordigers van de opstellers van de Green Deal Energy Valley een akkoord bereikt.
Bijdrage Energy Valley 4
De Raad van Toezicht van de stichting Energy Valley, alsmede het Bestuurlijk Overleg Energie, bestaande uit de vertegenwoordigers van de provincies Drenthe, Frysland, Groningen en NoordHolland en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden, heeft besloten dat op basis van de behaalde resultaten, lopende projecten en het groeiperspectief een continuering van
de stichting Energy Valley na 2011 zeker wenselijk is. Conform bovenstaande besluiten heeft de stichting op basis van intensieve afstemming met zowel de private als de publieke partners het
strategieplan Energy Valley 4 opgesteld. Aan de hand hiervan Is de jaarbegroting vastgesteld op €2.875.000, meteen private dekking van € 1,000.000 (35%) per jaar en een publieke dekking
van € 1.875.000 (65%) per jaar. Het eerder genoemde bestuurlijk overleg Energie heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de vormgeving van de publieke financiering voor Energy Valley 4.
Op voordracht van de provincie Groningen is afgelopen periode daarvoor onderstaand financieringsvoorstel bestuurlijk voorgelegd.
Bedrag
€200.000
voor de jaren 2012-2015
Dekking:
ten laste van het fonds cofinanciering
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Het college heeft in januari 2011 besloten tot de oprichting/onderzoek naar een Innovatieplatform Tuinbouw ("Phyto Glasshouse Applications and Innovations"! PGA&I). Naar aanleiding
hiervan is een businesscase gemaakt tussen marktpartijen: Project-D.
Project-D richt zich op het maken van nieuwe teeltprotocollen voor nieuwe teelten en kan bij slagen van deze businesscase de tuinbouw in Emmen nieuwe impulsen geven. Hiermee wordt de
tuinbouw in Emmen minder afhankelijk van de bestaande afzetstructuren en handelslijnen in de sier- en groenteteelt. Deze nieuwe teelten komen niet in de plaats van de bestaande sier- en
groenteteelten, maar zijn aanvullend.
Door het ontwikkelen van deze nieuwe teeltprotocollen en productiemethoden van grondstoffen voor de farmaceutische industrie ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de
werkgelegenheid in Emmen. Berekend is dat per ha 3 nieuwe arbeidskrachten noodzakelijk zijn. Ook het onderwijs (AOC/Stenden) kan profijt hebben van deze businesscase.
In het ambtelijk vooroverleg met de provincie Drenthe is een beroep gedaan op de mogelijkheden van de Kader Economische Investeringen (KEI) 2011-2015. Provinciaal ambtelijk advies is
om Stichting CropEye een aanvraag te laten doen voor een bijdrage voor dit project. Stichting CropEye is hiervan op de hoogte en heeft een verzoek hiertoe bij de provincie Drenthe
ingediend.
Bedrag
€ 69.236
Dekking:
€ 10.000 (excl. btw) uit het Fonds Duurzame Ontwikkeling Landelijk Gebied (DOLG)
€ 10.000 ( exol. btw) uit Uitvoering Kadernota Economie
€ 29.778 (exol. btw) uit het Programma Economie en Werkgelegenheid ( startnotitie revitalisering
tuinbouwcentra)
€ 9.458 (= de btw) ook te dekken uit het Programma Economie en Werkgelegenheid ( startnotitie
revitalisering tuinbouwcentra)
Toelichting op de begrotingswijziging
Een Emmense initiatiefgroep heeft het plan ontwikkeld om voor Emmen e.o. een kenniscafé op te zetten. Dit kenniscafé moet als een nieuw platform dienen om mensen te stimuleren om de
eigen kennis in de breedste zin van het woord verder te ontwikkelen. Met het uiteindelijke doel een hoger onderwijsniveau van de bevolking in deze regio na te streven.
Hierbij is de gedachte dan ook om in gezamenlijkheid deze kennisvergaring door middel van o.a. ontmoeting en dialoog met anderen te delen.
Het op te richten kenniscafé is voor een ieder toegankelijk en dient laagdrempelig te zijn. Vooral jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten vanuit het kenniscafé.
Bedrag
€ 8.000
Dekking:
Sociale Alliantie gelden 2011
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Toelichting op de begrotingswijziging
Momenteel worden voor het bewegingsonderwijs In Schoonebeek nog twee locaties gebruikt te weten gymzaal de Kerfjes en sporthal de Kampen.
In 2007 is besloten om de schoolgymzaal de Kerfjes buiten gebruik te gaan stellen nadat als vervangende ruimte de Sporthal de Kampen geschikt is gemaakt, ten behoeve van de
onderwijsinstellingen en verenigingen in Schoonebeek. In navolging op dit besluit voor het opheffen en slopen van schoolgymzaal de Kerfjes, is een plan opgesteld ter optimalisering van het
gebruik voor scholen en verenigingen in sporthal de Kampen.
Met deze aanpassingen zai de sporthal de Kampen dan ook voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het gebruik hiervan door de NOC/NSF. Door alles onder één dak te brengen zal het
exploitatieresultaat van de Kampen verbeteren en zai er efficiënter van deze accommodatie gebruik worden gemaakt.
De vrijkomende gronden van de schoolgymzaal de Kerfjes zullen aan het grondbedrijf worden aangeboden.
Uit het recente onderzoek en inventarisatie blijkt dat het sportvloeroppervlak van sporthal de Kampen kan voldoen aan de behoefte van de drie aanwezige basisscholen en het gebruik door
de sportverenigingen, mits de hal op een aantal onderdelen wordt aangepast. Dit heeft tot gevolg dat sporthal de Kampen verbouwd dient te worden. De verbouwwerkzaamheden bestaan
grotendeels uit vervangen van het dak, het verbeteren/aanpassen van toiletten, douches, kleedkamers en bergruimte. Tevens zal de hal worden gecompartimenteerd door middel van een
aan te brengen scheidingswand.
Afdeling Vastgoedbeheer heeft een plan tot verbouw opgesteld waarvan de raming € 850.000 bedraagt.
Na goedkeuring zal één en ander worden aanbesteed volgens het gemeentelijk in- en aankoopbeleid.
Vanaf begin 2011 ligt er een aanbod van de NAM om het monumentale pand De Boo in Schoonebeek over te dragen. Omdat de mogelijkheden niet goed in beeld waren is aan Het Drents
Plateau gevraagd een herbestemmingsonderzoek voor de Boo uit te voeren. Op 12 juli is het plan gepresenteerd. Dit plan had 3 opties met steeds als basis een nieuw te bouwen sporthal.
Op 30 augustus is uitgesproken dat de gemeente qua kosten en exploitatie niet uit kan komen door te kiezen voor een nieuwe sporthal bij De Boo. De NAM gaf duidelijk aan niet in stenen te
willen financieren waarna gezamenlijk werd vastgesteld dat het jammer is dat een samenwerking niet lukt, maar dat het daarentegen goed is geweest dat er een gedegen onderzoek is
gedaan naar de mogelijkheden.

Krediet
Bedrag

€ 850.000
€ 59.500

Dekking:

€ 35.000 dekken uit het volume onderwijshuisvestlng jaarprogramma 2011
€ 24.500 uit de vrijvallende exploitatielasten van het te slopen gymlokaal de Kerfjes
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Het bedrijventerrein De Tweeling is verouderd en behoeft revitalisering. Er zijn verouderde laad- en losfaciliteiten aan het spoor en aan de Hoogeveensche Vaart. Daarnaast is er een groot
aantal verbeterpunten, ondermeer in gesprekken met de ondernemers geïdentificeerd. In de Structuurvisie Werklocaties Emmen 2020, vastgesteld op 26 mei 2011, en de Kadernota Economie
2011-2015, vastgesteld op 28 april 2011, is opgenomen dat bedrijventerrein De Tweeling met prioriteit gerevitaliseerd moet gaan worden.
Het rijk en de provincie Drenthe hebben in het kader van het convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 en het Provinciaal Herstructureringsprogramma 2010-2013 subsidie beschikbaar gesteld.
Een bedrag van ruim € 2 miljoen moet in onderling overleg tussen de gemeenten Coevorden en Emmen verdeeld worden over bedrijventerreinen de Holwert (Coevorden) en De Tweeling. Op
31 maart 2011 hebben de wethouders Economie van Emmen en Coevorden met elkaar hierover gesproken.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet vôôr 31 december 2011 een goedgekeurd projectplan voor het bestaande bedrijventerrein De Tweeling worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten(GS). Eind mei 2011 heeft GS een beleidsregel voor de uitvoering vastgesteld en bekendgemaakt.
Voor het opstellen van een visie en projectplan is het volgende bedrag nodig:

Bedrag

€ 32.457

Dekking:

ten laste van reserve co-fianciering
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De opstallen op het adres Scholtenskanaal OZ 12 te Klazienaveen-Noord en Mr. Ovingkanaal OZ 41 te Klazienaveen, waarvan de gemeente Emmen eigenaar is, zijn niet meer bewoond. Met
de oorspronkelijke bewoners is indertijd een huurcontract afgesloten met een symbolische huurbedrag met de voorwaarde dat zij zelf verantwoordelijk waren voor onderhoud. Voor wat
betreft de woning op het adres Scholtenskanaal OZ 12 is door de afdeling Toezicht in het kader van de Woningwet aangegeven dat de woning niet meer voldoet en niet meer geschikt is voor
bewoning.
Genoemde woningen zijn inmiddels wegens verhuizing van de bewoners niet meer bewoond. Beide bewoners hebben inmiddels hun huur opgezegd en een andere woning via Domesta
betrokken.
Eventueel verhuur van de panden is gezien de staat van onderhoud en de bedrijfseconomische waarde niet meer verantwoord. Bovendien zijn deze voormalige tuinderswoningen
wegbestemd.
Bedrag
€ 35.000
Dekking:
bestemmingsreserve onderhoud
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Met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) wil de overheid bereiken dat steeds meer mensen de gezonde beweegnorm halen en dat minder mensen een zittend bestaan leiden.
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is in 1998 vastgesteld door Nederlandse experts. De norm voor volwassenen (18 jaar en ouder) luidt: "Een half uur matig intensieve lichamelijke
activiteit op ten minste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week".
Er zijn op basis van landelijke onderzoeken door het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) en de O-meting door SportDrenthe, een aantal doelgroepen gedefinieerd als bovenmatig
inactief. Eén daarvan is de 65plusser. Een groep die vaak ook te maken heeft met een lichamelijke beperking of chronische aandoening en die matig tot zeer eenzaam is.
Met het NASB wil de overheid bereiken dat steeds meer mensen de gezonde beweegnorm halen en dat minder mensen een zittend bestaan leiden. De outcome is als volgt geformuleerd:
• in 2012 is het percentage volwassenen (18+) dat aan de beweegnorm voldoet minimaal 70% (2005: 63%);
• in 2012 is het percentage jeugdigen (4-17) dat aan de beweegnorm voldoet minimaal 50% (2005: circa 40%);
• in 2012 is het percentage inactieve volwassen Nederlanders maximaal 5% (2005: 6%).
Deze impuls maakt het mogelijk om specifiek aandacht te besteden aan de grote groep inactieve 65plusser binnen de Gemeente Emmen. Van de 65-plusser voldoet 54% niet aan de NNGB.
Een van de acties in het plan van aanpak NASB is de sportstimulering van ouderen.
Bedrag
€100.000
Dekking:
reserve "Nationaal Actieplan Sport en Bewegen"
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Toelichting op de begrotingswijziging
De kerktoren op het adres Europaweg 143 te Nieuw-Schoonebeek is eigendom van de gemeente Emmen en maakt deel uit van een parochiecentrum, waar tevens een verbouwde
(voormalige) pastorie en een kerkgebouw (rooms katholiek) onderdeel van uitmaken. Laatstgenoemde gebouwen zijn geen eigendom van de gemeente Emmen.
Vanuit de (provinciale) momumentale status en ten gevolge van de gemeentelijke herindeling is de kerktoren vanuit de vm. gemeente Schoonebeek in bezit gekomen van de gemeente
Emmen. Daarmee is de gemeente Emmen onderhoudsplichtig.
Vanuit de monumentomschrijving wordt gesteld dat de kerktoren van algemeen provinciaal belang is op grond van de cultuurhistorische waarde. De toren vertegenwoordigt deze waarde als
bijzondere uitdrukking van de kerkelijke architectuur in relatie tot de religieuze ontwikkeling met betrekking tot het katholieke reveil op het Drentse platteland in het midden van de
negentiende eeuw; meer specifiek vanwege de waarde als gebouwde uitdrukking van de sociaal-religieuze ontwikkelingen in de veengebieden van Zuidoost Drenthe.
Tot op heden is enkel klein correctief onderhoud gepleegd. Uit verscheidene inspectierapporten van zowel afdeling Toezicht van de dienst Publiek (i.h.k.v. monumenten) alsmede van het
team Vastgoedbeheer van de dienst Ondersteuning (als eigenaar) bliikt dat qroot onderhoud noodzakeliik is en inmiddels onontkomeliik is qeworden.
Bedrag
€ 25.000
Dekking:
bestemmingsreserve onderhoud
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Het huidige marktgebied mist ruimte en voorzieningen om het Marktplein functioneel breder te gebruiken. Op een min of meer gekunstelde wijze wordt jaarlijks de ijsbaan geplaatst die de
hoofdingang van de kerk aan het zicht onttrekt, wordt jaarlijks een een aantal noodvoorzieningen getroffen voor het beachvolleybaltournooi, ontbreekt een goede ruimte een podium te
plaatsen en Is de stroomvoorziening voor deze evenementen en bovendien voor de wekelijkse markt beneden de maat. Om dit laatste op te vangen moet wekelijks een generator bijgeplaatst
worden en eveneens dient voor bijv. de ijsbaan een generator geplaatst te worden. Dit op zijn beurt leidt weer tot klachten met betrekking tot geluidsoverlast.
De Markt zal in het plan worden voorzien van een permanente trafo waar de markt op kan draaien, waar eventueel een popband of andere stroomvragende optredens plaats kunnen vinden
en waarbij verder ruimte gecreëerd wordt voor het plaatsen van ijsbaan, podium, beachvolleybalveld.etc. Klachten over geluidsoverlast van een generator zullen dan tot het verleden
behoren en doordat deze generator niet meer geplaatst behoeft te worden, wordt tevens het groen rond de kerk gespaard. Verder zal door verplaatsing van de de ijsbaan de hoofdingang
van de kerk niet meer aan het zicht worden onttrokken. Recentelijk is de markt in Emmen uitgeroepen tot een van de betere markten van ons land, herschikking van de stroomkasten zal
bijdragen aan een verdere opwaardering van de markt. Door een verdere koppeling van de stroomkasten met de te plaatsen trafo is een jaarlijkse besparing op het stroomverbruik te
verwachten.
Bedrag
€130.000
Dekking:
het investeringsfonds kredietcrisis

12

Het wachthuis voor chauffeurs op parkeerterrein Kerkhoflaan (gedeelte bestemd voor bussen) wordt al lange tijd niet meer overeenkomstig bestemming gebruikt.
Het wachthuis is inmiddels illegaal in gebruik genomen. De gemeente wil het terrein herinrichten voor parkeren van bussen/auto s met het oog op de toekomstige herinvoering van betaald
parkeren op parkeerterrein Kerkhoflaan (op donderdagavond en zaterdag), waardoor een uitbreiding en herverdeling van parkeerplaatsen nodig is. Dit plan is uitgewerkt en is aanleiding tot
sloop van het wachthuis.
Bedrag
€ 73.300
Dekking.'
fonds herstructurering volkshuisvesting
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Als uitvloeisel van de Notitie UltgangspL
gangspunten begraatplaatsenbeneer is optimalisering van net administratief beneer van de openbare begraatplaatsen nodig. Het is aan te Develen dat de
gemeente Emmen evenals de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden gebruik gaat maken van het softwarepakket Key2begraven. Dit pakket is tevens nodig voor plaatsing van een digitale
informatiezuil.
Uitvaartorganisatie De Laatste Eer (DLE) Emmen heeft ter gelegenheid van de opening van de nieuwe aula bij de begraafplaats Het Oeverse Bos de gemeente Emmen een bijdrage van €
25.000 toegezegd in de aanschaf en plaatsingskosten van een digitale informatiezuil voor de begraafplaats Oeverse Bos.
Beoogd effect:
- efficiëntere uitvoering van het begraafplaatsenbeheer
- realisatie bezuinigingstaakstelling 2010
-verbetering samenwerking gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden
- verbetering informatievoorziening bij begraafplaats Het Oeverse Bos.
Krediet
€ 50.775
Bedrag
€12.288
Dekking:
onderhoud begraafplaatsen
Krediet
'
€ 34.436
bijdrage van DLE Emmen
€ 25.000 bijdrage van DLE Emmen
€ 9.436 tlv krediet Begraafplaats Meerdijk - bouwkundige elementen.
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14 De gemeente Emmen is in het kader van WMO prestatieveld 4 verantwoordelijk voor mantelzorg. In het WMO beleidsplan 2008 - 2012 staat vermeld dat de eerstelijnszorg in Emmen
onvoldoende inspeelt op de mantelzorgers 'achter de dient'. Daarom is in 2009/2010 een pilot uitgevoerd om huisartsen meer te betrekken bij dit onderwerp. In vervolg daarop is in 2010 bij
ZonMw een subsidie aangevraagd om in samenwerking tussen de gemeente Emmen zelf, de Huisartsenkring Zuidoost Drenthe (vertegenwoordigd door Huisartsencoöperatie Zodiac U.A.),
Stichting Welzijngroep Sedna en Icare Thuiszorg een vervolgproject in de gehele gemeente Emmen uit te voeren. De stuurgroep van bovengenoemde partijen heeft de contouren voor de
verdere samenwerking uitgewerkt en gekozen voor de benaming 'Kapstok'.
In 2010 heeft het college de aanvraag bij ZonMw ondertekend voor een project mantelzorg, over de bekendheid van mantelzorg en de bestendiging/vorming van een netwerk daartoe bij
eerstelijnsgezondheidszorg, thuiszorg en welzijn. In mei 2011 is deze aanvraag gehonoreerd.
Bedrag
€ 87.772
Dekking:
€ 4.500 dekken uit subsidie beschikkingen algemene gezondheidszorg, onderdeel: coördinatie
vrijwillige thuiszorg ondersteuning
€ 83.272 uit door ZonMw beschikbaar gestelde subsidie
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Toelichting op de begrotingswijziging
Binnen de gemeentebegroting is jaarlijks een vto-volume met een omvang van € 249.535 beschikbaar voor de financiële dekking van extra vorming, training en opleidingstrajecten. Dit vtovolume kan worden aangewend indien het reguliere vto-budget van € 150.000 niet toereikend is om alle opleidingskosten te dekken. Deze situatie doet zich ook voor in de begrotingsjaren
2011 en 2012.
In het huidige begrotingsjaar en het volgende begrotingsjaar wordt bijvoorbeeld uitvoering gegeven aan de post-academische leergang voor senior-beleidsmedewerkers. Verder zijn centrale
opleidingsmiddelen benodigd voor het traject van doorontwikkeling. Dit om leidinggevenden en medewerkers te faciliteren om in hun nieuwe rol te komen. Verder dienen er in het kader
van verdere ontwikkeling van de organisatie(cultuur) verschillende specifieke initiatieven te worden opgepakt om de organisatie in lijn met de zeven cultuurthema s in de gewenste richting
te ontwikkelen.
Door middel van bovenstaande activiteiten wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een professioneel werkend personeelsbestand. Daarnaast dragen deze activiteiten bij aan het tot
stand brengen van de gewenste organisatiecultuur in het kader van de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Verder versterken de strategische opleidingstrajecten de positie
van Emmen op de arbeidsmarkt. Bij wervingscampagnes kiezen sollicitanten het liefst voor organisaties waar veel geinvesteerd wordt in ontwikkeling. Door de strategische
opleidingstrajecten en het Emmense loopbaanbeleid heeft de gemeente Emmen een aantal essentiële voordelen ten opzichte van andere organisaties.
De middelen uit de VTO-reserve worden ingezet voor concernbrede vorming, training- en scholingsactiviteiten. Een deel van die activiteiten worden uitgevoerd door externe
scholingsinstituten, w.o. de Academie voor Management (Onderdeel van de rijksuniversiteit van Groningen). Dit laatst genoemde instituut verzorgt de post-academische opleiding voor de
senior-beleidsmedewerkers.
Bedrag
€ 249.535
Dekking:
hetVTO-volume
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