Bijlaqe 2
Toelichting op de begrotingswijziging
Bi] besluit van 30 juni 2009 is de startnotitie Revitalisering tuinbouwcluster Emmen' vastgesteld. Eén van de benoemde maatregelen ter revitalisering van het Emmense tuinbouwcluster is het
ontwikkelen van een stimuleringsregeling ter bevordering van de sloop van verouderde glasopstanden en realisatie van nieuw glas.
De startnotitie vormt het kader waarbinnen Emmen zich in wil zetten om de Emmense tuinbouw in staat te stellen een volwaardig onderdeel te blijven vormen van het tuinbouwcluster
Nederland. Hiervoor zijn optimale productieomstandigheden een randvoorwaarde. In de startnotitie wordt een pakket van maatregelen benoemd te weten:
ruimtelijke facilitering, fysieke herstructurering, optimalisering bereikbaarheid, productontwikkeling en innovatie. De ruimtelijke facilitering wordt gerealiseerd door het in voorbereiding
zijnde nieuwe bestemmingsplan (structuurvisie en beheersverordening) tuinbouwgebied Erica en een update van het bestemmingsplan Klazlenaveen in 2012. De produktontwikkeling en
innovatie wordt gerealiseerd langs het spoor van het Innovatieplatform PGA&I. Door vaststellen van de regeling voor sloop worden mogelijkheden geboden voor fysieke herstructurering.
Voor optimalisering van de bereikbaarheid is het huidige budget niet toereikend. Hiervoor zullen op termijn andere middelen voor gezocht moeten worden. De algemene structuur van de
tuinbouwgebieden van Erica en Klazlenaveen voldoet onvoldoende aan de optimale produktieomstandigheden. Voor de revitalisering van de tuinbouwgebieden is het noodzakelijk dat
verouderde glasopstanden plaats maken voor nieuw glas', dat voldoet aan de eisen van de moderne tuinbouw en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan ondernemers. Het is aan de
markt dergelijke investeringen te plegen, maar het saneren van verouderde glasopstanden vormt een drempel. Om de sector hierin te faciliteren wordt gedacht aan het ontwerpen van een
stimuleringsmaatregel voor sloop en herbouw van glastuinbouwopstanden. Een dergelijke aanpak heeft als voordeel, dat ondernemers gestimuleerd worden tot het ontplooien van initiatief
(aanjaagfunctie). Sloop van verouderde opstanden en vervanging door nieuw glas verbetert de uitstraling van de tuinbouwcentra en verpaupering wordt tegen gegaan. De
Stimuleringsregeling Revitalisering Glastuinbouw Emmen (SRGE-regeling) heeft als doel om de sector in beweging te krijgen en marktinitiatief te ontplooien.
Bedrag
€1.200.000
Dekking:
€ 800.000
Reserve Co-financiering
€400.000
provinciale middelen
Toelichting op de begrotingswijziging
De voormalige school Hondsrugcollege op het adres Pienhoek 14 te Schoonebeek is met ingang van het schoolseizoen 2009 overgedragen door het onderwijsbestuur van het Hondsrugcollege
aan de gemeente. Deze overdracht is beschreven in de verordening 'Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Emmen 2009': nadat een bevoegd gezag een gebouw of terrein niet
meer nodig heeft voor de huisvesting van een school, wordt het gebruik ervan zo spoedig mogelijk beëindigd en overgedragen aan de gemeente.
Het gebouw is in beheer bij het team Vastgoedbeheer van de afdeling Services & Middelen. Voor het gebouw zijn geen exploitatiegelden beschikbaar. Het gebouw is in een slechte
onderhoudsstaat en heeft geen feitelijke bestemming of is van bijzondere strategische waarde. Het ligt in de lijn om dergelijke vrijkomende schoolgebouwen af te stoten middels sloop.
Vanwege de situatie (ligging, leegstand, onderhoudsstaat) is het gebouw erg vandalismegevoelig. Vanuit de buurt wordt regelmatig aandacht gevraagd voor handhaving van de veiligheid en
het bestriiden van overlast.
Vanaf 4 mei 2010 is het gebouw in bruikleen gegeven aan Stichting Roemeniegroep Schoonebeek, wat kort gezegd inhoudt dat deze stichting om niet het gebouw mag gebruiken en alle
lusten en lasten voor de stichting zijn. De gemeente ontvangt geen huur. Genoemde stichting had haar activiteiten in Coevorden, maar door brand zijn betreffende gebouwen verwoest en
heeft de stichting indertijd bij de gemeente Emmen aangeklopt, waarna het gebouw vm. Hondsrugcollege is aangeboden.
De bruikleenovereenkomst wordt door de gemeente rechtsgeldig opgezegd.
De sloop van het gebouw resulteert in een opschoning van het gebouwenbestand van de gemeente Emmen, waarvoor voor de gemeentelijke organisatie geen belang zit in het (strategisch)
aanhouden of gebruik van betreffende gebouwen. Bovendien zal de overlast in de buurt verminderd worden en krijgt de omgeving een verzorgde indruk.
Bedrag
€ 145.000
Dekking:
Bestemmingsreserve omderhoud
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Toelichting op de begrotingswijziging
Diverse onderzoeken laten zien dat het opleidingsniveau in Drenthe onder het landelijk gemiddelde ligt. Met name in de sociaal economisch zwakkere regio s, zoals zuidoost
Drenthe/Veenkoloniën Is er sprake van forse taalachterstanden. Taal- en onderwijsachterstanden kunnen leiden tot teveel schooluitval in het voortgezet onderwijs/ middelbaar
beroepsonderwijs en talenten kunnen verloren gaan. Om als regio mee te blijven doen in de kenniseconomie moet het onderwijsniveau verder omhoog.
Taaiprestaties van kinderen worden bevorderd door onderwijsondersteunend gedrag' van ouders. Naast het hebben van hoge verwachtingen valt hier bijvoorbeeld ook onder een steunende
en stimulerende houding van ouders bij taalverwerving en het bieden van rijke leef- en leeromgeving voor informeel leren'.
Hoe eerder er zorg en aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen, hoe groter de kans is dat ze een succesvolle schoolcarrière tegemoet gaan. Met name in de voorschoolse periode en in
het primair onderwijs liggen hiervoor veel kansen.
Sinds 2008 werken de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen onder de naam van het project Vanzelfsprekend samen aan het stimuleren van onder meer de
taalontwikkeling van kinderen bij de start van het onderwijs. Voor de uitvoering van het project Vanzelfsprekend ontvangen de vier betreffende gemeenten gezamenlijk financiële middelen.
De gemeente Emmen is penvoerder en beheert het gezamenlijke budget, dit wordt gedaan door het ESF bureau. Het project Vanzelfsprekend eindigt op 31-12-2011. Met het ministerie is
afgesproken dat activiteiten met betrekking tot het project vanzelfsprekend tot en met 2012 mogen worden uitgevoerd. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de middelen in elk geval in
2011 een bestemming dienen te hebben. Dit voorstel dient ter besluitvorming van de in 2012 uit te voeren activiteiten.
Bedrag
€405.213
Dekking:
tlv reserve Pilot Vanzelfsprekend
Toelichting op de begrotingswijziging
De zorgplicht om te voorzien in huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs is sinds 1997 wettelijk opgedragen aan de gemeente Emmen. De gemeenteraad van de
gemeente Emmen heeft hiervoor de verordening 'Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs' vastgesteld. Op basis van deze regelgeving kunnen schoolbesturen, de zogenaamde bevoegde
gezagen, jaarlijks één of meer aanvragen indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Dit voorstel geeft een overzicht van de aanvragen voor het jaarprogramma 2012,
Krediet
€1.158.127
Bedrag
€ 98.000
Dekking:
tlv het onderwijsvolume 2012 huisvestingsvoorzieningen
Toelichting op de begrotingswijziging
Op 19 november 2009 heeft de burgemeester namens het college met de directies van de VO-scholen het convenant Veilige school getekend. Alle convenantpartijen hebben zich
uitgesproken voor een betere samenwerking en voor uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van veiligheid.
Op 31 december 2011 eindigt de overeenkomst met de Stichting Veiligheidszorg Drenthe, in het kader van hun inzet op de scholen voor het Voortgezet Onderwijs (VO).
In de afgelopen maanden heeft overleg tussen de directies van de scholen, de directeur van de Stichting Veiligheidszorg Drenthe en de gemeente Emmen plaatsgevonden. Alle partijen geven
aan dat de huidige samenwerking naar tevredenheid functioneert en de scholen graag deze samenwerking voor een langere periode willen continueren. Dit standpunt heeft geleid tot het
opnieuw opstellen van een convenant voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 en de vertaling daarvan in een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Emmen
en de St. Veiligheidszorg Drenthe.
De inzet veiligheid rondom scholen Is zowel in het Veiligheidsbeleid als het Jeugdbeleid beschreven en wordt uitgewerkt in de Uitvoeringsplannen Veiligheid 2012-2014 en in de Lokale
Educatieve Agenda (LEA).
Bedrag
€436.500
Dekking:
€261.900
Tlv de in het convenant vastgestelde bijdrage van de scholen
€165.000
tlv budget Veiligheid
€9.600
tlv budget subsidiebeschikkingen onderwijs
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Begin dit jaar heeft een delegatie van het college een bespreking gehad in Schoonebeek die leidde tot het verzoek van de Middenstandsvereniging Schoonebeek om een start te maken met
een toekomstvisie voor het centrum van Schoonebeek.
Aangegeven is te gaan inventariseren welke aanpak geschikt is om deze toekomstvisie vorm te geven. Vervolgens is de situatie in Schoonebeek (ondermeer Wingerd, Pallert en openbare
ruimte) in april met enkele leden van de Middenstandsvereniging Schoonebeek bekeken en besproken. Voor het zomerreces is door drie betrokken wethouders over dit onderwerp verder
gesproken. De conclusie was, dat het ontwikkelen van een structuurvisie zicht kan geven op te maken keuzes voor de toekomst.
De structuurvisie werklocaties Emmen 2020 geeft aan dat verbetering van de winkelstructuur van Schoonebeek dringend noodzakelijk is, maar fundamentele keuzes vergt. De inzet is te
komen tot een door de lokale middenstand en inwoners gedragen structuurvisie voor het centrum vam Schoonebeek.
Bedrag
€112.500
Dekking:
ten laste van de reserve Cofinanciering, onderdeel Wijkeconomie
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Toelichting op de begrotingswijziging
Met het plan van aanpak inzake "huisvestingsverordening (kamerverhuur, arbeidsmigranten), vervallen panden, exploitatie" worden middels een projectmatige aanpak de onderwerpen
kamerverhuur, vervallen panden en exploitatie van panden integraal aangepakt; in eerste instantie voor een tijdsperiode van 1 jaar.
Huisvestingsverordening: Kamerverhuur leidt op sommige plaatsen in de gemeente tot ongewenst woongedrag en overlast. De overlast is de afgelopen jaren toegenomen en door
bewoners, en via belangenorganisaties, is hierover regelmatig geklaagd. De problematiek is bekend en daarop wordt hier niet nader ingegaan. Preventief en repressief toezicht door politie
of andere instanties, in het kader van overtreding van overlastbepalingen, of ordeverstoring (dus de strafrechtelijke aanpak), bleek niet goed mogelijk. Het gaat vooral om het volledig
gebruik van een woning voor kamerverhuur, dus om zg kamerverhuurpanden.
- Vervallen panden: December 2008 Is door de dienst Gebied een eerste inventarisatie gemaakt van vervallen panden in de gemeente Emmen. De inventarisatie is uitgevoerd door de
gebiedsopzichters van de afdelingen Stad en Buiten en de milieutoezichthouders en is in december 2008 beschikbaar gesteld t.b.v. het draaiboek Oud en Nieuw om te gebruiken voor een
adequate aanpak van de risicopanden met de jaarwisseling 2008/2009. De inventarisatie is door de Frontoffice Stad en Buiten uitgevoerd in het kader van de signaleringsfunctie van de dienst
Gebied (Ogen en Oren). De inventarisatie bevat tevens een eerste verkenning naar de juridische mogelijkheden om de verloedering van de omgeving tegen te gaan en om met betrekking tot
vervallen panden op te kunnen treden. Oftewel te kunnen handhaven waar dat gewenst is.
- Exploitatie van panden: Bij de recente, door de burgemeester op grond van de Opiumwet opgelegde, tijdelijke sluitingen van de horecabedrijven Cyprus aan de Dalipassage en Mamma
Mia aan de Hoofdstraat bleken de gemeentelijke drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen niet in orde/niet actueel. De exploitanten waren te kort geschoten in hun
wettelijke verplichting (actualisering van) de vergunningen aan te vragen.
In de lokale driehoek van 24 oktober jl. is deze kwestie besproken. De burgemeester heeft daar aangegeven dat een gerichte controle van alle horecabedrijven in Emmen-centrum wenselijk
is en dat hij daar binnen de gemeentelijke organisatie (afd. Toezicht) aandacht voor zal vragen. Hij heeft tevens aan de politie gevraagd vergelijkbare horecaondernemingen onder de loep te
nemen in verband met mogelijke criminele activiteiten.
De burgemeester wil geen verwevenheid van onderwereld en bovenwereld in de Emmense horeca en ziet van zijn aanpak een voorbeeldwerking uitgaan.
Beoogd effect:
- Kamerverhuur in de woonwijken Angelslo, Bargeres, Emmermeer, Emmerhout wordt aangepakt;
• In het centrum van Emmen wordt de exploitatie als project aangepakt ter voorbereiding op de implementatie nieuwe drank en horecawet;
• De Vervallen panden aangepakt zoals besloten in college voorstel;
• Communicatie als middel ter bevordering van naleefgedrag;
• Waarnodig wordt er handhavend opgetreden bij overlast situaties;
• Verwerken aanvragen (omzettingsvergunning en gebruiksmelding);
• Kennisvergaring in de zes sporen om voor een vervolg aanpak (beleidsmatig) en beeldvorming e.e.a. te objectiveren.
Bedrag
€110.000
Dekking:
€ 95.000
uit post uitvoering Reserve Herstructurering Volkshuisvesting
€ 15.000
uit post project budget nieuw stedenbeleid bedrijven, veiligheid, toezicht en
handhaving
Toelichting op de begrotingswijziging
Aanpassen tarief verhuur grond ten behoeve van zendmasten
Het tarief wordt om de drie jaar aangepast. De laatste aanpassing is op 01-01-2009 ingegaan.
Tarief aanpassen aan het huidige prijspeil en derhalve te verhogen van € 2.750 naar € 3.000 per locatie per jaar. Tevens wordt voorgesteld om voor elke extra provider in een bestaande mast
€ 750 per jaar in rekening te brengen. De tarieven zijn marktconform vastgesteld door de gemeentelijke taxateurs.
Bedrag
€ 2.750
Dekking:
tgv saldo rekening baten/lasten na bestemming
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Aanpassen tarief verkoop en verhuur ten behoeve van ondergrond garageboxen
Het tarief wordt om de drie jaar aangepast. De laatste aanpassing is op 01-01-2009 ingegaan.
Tarief aanpassen aan het huidige prijspeilen derhalve te verhogen van€ 1.100 naar € 1.250 per te verkopen locatie. Bij verhuur wordt de prijs verhoogd van € 110 naar€ 125 per locatie per
jaar. De tarieven zijn marktconform vastgesteld door de gemeentelijke taxateurs.

Bedrag

€ 450

Dekking:

tgv saldo rekening baten/lasten na bestemming
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Toelichting op de begrotingswijziging
Domesta heeft in 2009 aangegeven een deel van de aanleunwoningen op het terrein van De Holdert te willen vervangen door nieuwbouw. De woningen zijn sterk verouderd en voldoen niet
meer aan de huidige normen ten aanzien van de zorgvraag van de bewoners. In eerste instantie werd een bouwplan ingediend voor hoogbouw van twee torens van circa 50 meter, niet
passend in het huidige bestemmingsplan. Hiervan is richting Domesta aangegeven dat dit niet wenselijk is in relatie tot de nieuwe dierentuin. Vervolgens werd door Domesta een tweede
initiatief ingediend voor hoogbouw in het verlengde van de Hondsrugweg, passend binnen het vigerend bestemmingsplan. In verband met de ontwikkelingen rondom Atalanta/ De
Verbinding is dit niet wenselijk omdat de plannen zoals Domesta deze in de tweede variant heeft ingediend niet passen binnen de gebiedsvisie die inmiddels voor dit gebied is opgesteld.
Vervolgens is een plan voor de nieuwbouw ontwikkeld dat wel past in de toekomstvisie voor de ontwikkelingen rondom DPE Next.
Tegelijkertijd ligt er de wens van de gemeente om in verband met de ondertunneling van de Hondsrugweg te komen tot een nieuwe aansluiting voor het terrein van De Holdert. Deze
nieuwe ontsluiting heeft een aantal consequenties voor de inrichting van het terrein rondom de geplande nieuwbouw. Door middel een procesaanpak, waarbij de gemeente en Domesta
gezamenlijk hebben gewerkt aan een alternatief is uiteindelijk een nieuwe inrichting van het beoogde terrein tot stand gekomen waarin zowel gemeente als Domesta zich kunnen vinden.
Het nieuwe bouwplan alsmede de nieuwe terreininrichting vragen echter extra aanpassingen van de kant van Domesta, die leiden tot extra realisatiekosten. Deze kosten worden veroorzaakt
door de hiervoor verwoorde wensen van de gemeente en zullen op grond van de grondexploitatiewet door de gemeente moeten worden vergoed. Over de hoogte van de gemeentelijke
bijdrage is in een bestuurlijk overleg overeenstemming bereikt met Domesta.

Bedrag

€425.000

Dekking:

€125.000
€ 300.000

tlv de reserve Stedelijke Vernieuwing
tlv het Budget Locatiegebonden Subsidies
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De ontwikkeling Onimex betreft de realisatie van een appartementencomplex op een al jarenlang braakliggende deel van het centrum van Nieuw-Amsterdam en mag rekenen op groot
draagvlak bij de bevolking en de Erkende Overlegpartner. De herontwikkeling van een gemeentelijk monument maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling. Dit pand is nu leeg en heeft in
maart 2010 een behoorlijke brandschade opgelopen. In het kader van het te realiseren appartementencomplex wordt dit pand hersteld.
Vanaf 2010 wordt er door de gemeente op verzoek van Lefier gewerkt aan dit plan, waarbij er behoorlijk veel tijd is besteed aan het bereiken van overeenstemming inzake de stedenbouwkundige kaders. Er is voor dit plan bij de start geen voorbereidingskrediet aangevraagd. Het is wenselijk om de reeds bestede uren alsmede de nog te besteden uren af te dekken
middels een voorbereidingskrediet. De werkzaamheden zullen bestaan uit het contractueel vastleggen van de afspraken tussen partijen, het vervolg van de bestemmingsplan-procedure en
het begeleiden van de Wabo-aanvraag en uitvoering. De verwachting is dat eind maart 2012 het contract kan worden ondertekend en vervolgens het bestemmingsplan kan worden vastgesteli

Krediet

€28.000

Bedrag
Dekking:

€28.000
Reserve grondexploitatie en na vaststelling van de grondexploitatie voor het gebied daarheen

overhevelen
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Woningbouwcorporatie Domesta heeft een bouwplan voor vooroverleg ingediend. Domesta is voornemens om aan het Spanjaardspad te Schoonebeek de woningvoorraad te herstructureren.
58 sociale huurwoningen (2-onder-1-kappers en rijtjes) zullen worden vervangen door 44 duurzame, levensloopbestendlge huurwoningen (2-onder-1-kappers). Er is sprake van verdunning. In
overleg met Domesta zal hiervoor een stedenbouwkundig plan worden ontwikkeld, welke past binnen de huidige stedenbouwkundige visie. Dit voorstel zal na overeenstemming met
Domesta, de Klankbordgroep en de gemeente uitmonden in een stedenbouwkundig plan.
Voorafgaand aan het bouwplan hebben al diverse gesprekken tussen gemeente (I & B en FRO) en Domesta plaatsgehad, ook in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte aan
het Spanjaardspad. Het streven van Domesta was om het project tegelijk op te laten lopen met de aanpak van de vernieuwing van de riolering en het wegprofiel. De herinrichting van het
openbaar gebied, is gezien de slechte civieltechnische staat zeer urgent, wordt nu voorbereid en zal binnenkort worden uitgevoerd. De herinrichting kan niet wachten op de
woningbouwherstructurering. Infrastructureel kan met een latere uitvoering van de nieuwbouw rekening worden gehouden.
Domesta en de gemeente Emmen hebben over een aantal zaken principe-afspraken gemaakt welke in de onderhavige intentieovereenkomst vast gelegd worden.
Uiteindelijk zuilen de definitieve afspraken vastgelegd worden in een exploitatieovereenkomst.
Bedrag
€ 60.000

Dekking:

tlv de Reserve Stedelijke Vernieuwing
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In de vergadering van 19 juli (volgnr. 11.699) heeft het college besloten eerst medewerking aan de vestiging van Present Time te verlenen nadat is aangetoond dat het door present Time in
gebruik te nemen gedeelte van het Danlonpand voldoet aan de brandveiligheideisen.
Door de initiatiefnemers was al een traject ingezet om de vereiste voorzieningen voor brandveiligheid te treffen. Hiertoe is op 22 juli een 1 e rapportage aangeleverd waarin de
uitgangspunten zijn vastgelegd waaraan een brandbeveiligingsinstallatie moet voldoen. Vervolgens heeft de brandweer het gebouw bezocht en is er overleg geweest over dit 1 e rapport.
Naar aanleiding van deze reacties is het rapport aangepast en aangevuld met het programma van eisen voor de brandmeldinstallatie. Over deze definitieve versie heeft de Brandweer op 28
juli een positief advies uitgebracht.
Bedrag
€200.000
voor het verhogen van het brandveiligheidniveau
Dekking:
€100.000
bijdrage provincie
€ 100.000
tlv de reserve Maatregelen Kredietcrisis
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Bij de voorbereiding van de Kademota 2011, in juni, is naar aanleiding van de ingediende formatieve claims, door het College besloten een onderzoek in te stellen naar de productiviteit, de
werkwijze en de risico's in het werkveld toezicht en vergunningen. Dit onderzoek is Validiteitsonderzoek genoemd omdat ook moest worden gekeken naar de beschikbare informatie van de
laatste 3 jaar. Het betreft een quick scan opdat de rapportage nog betrokken zou kunnen worden bij de besluitvorming over de begroting.
Een voorlopige presentatie (in beperkte kring) van dit onderzoek heeft 14 september 2011 plaatsgevonden. Het betreft een integrale analyse met aanbeveling in een breed veld van
bedrijfsvoeringsaspecten. In de rapportage wordt aangegeven dat een structurele versterking van de afdeling nodig is en dat die uitbreiding realistisch lijkt wanneer de formatie wordt
vergeleken met referentiegemeenten (de formatie blijft ca 10 fte achter; met alle slagen om de arm).
Inmiddels is een Plan van Aanpak STERKER EN SLAGVAARDIGER opgesteld. Daarin wordt aangegeven dat via 5 sporen een impuls zal worden gegeven aan de professionalisering van de
afdelingen. Een investering in de structurele en incidentele capaciteit maakt deel uit van het Plan van Aanpak.
Bedrag
€ 360.000
Dekking:
ten laste van de VAR
de kosten in 2013 (€ 360.000) komen ten laste van de Reserve Loopbaanbeleid en de kosten voor 2014
en verder (€ 210.000) komen ten laste van het meerjarenbeeld en moeten worden betrokken bij de
Kadernota 2012
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Overgewicht is een ernstig probleem, zowel landelijk als in Drenthe, en dit wordt zichtbaar in ziekte- en sterftestatistieken. De gevolgen zijn op de korte (voor volwassenen van middelbare
leeftijd) en op de lange(re) termijn ernstig. Volksziekten zoals hart en vaatziekten, suikerziekte (diabetes), kanker en gewrichtsaandoeningen zijn veelal een uitvloeisel van overgewicht.
Het probleem is omvangrijk en snel groeiend, met ongunstige trends vooral bij jongeren en laaggeschoolden. De met het programma VetCoolGezond te bestrijden achterstand is overgewicht.
Van SportDrenthe is een opzet ontvangen voor het programma bewegen en gezonde leefstijl voor 35 basisscholen in de gemeente Emmen. In 2009 heeft het toendertijd op 35 basisscholen
uitgevoerde project VetCoolGezond gezorgd voor een positieve impuls in de bewustwording van gezonde leefstijl van de basisschoolleerlingen. Zowel door de scholen als de leerlingen is het
project toen enthousiast ontvangen. Om op deze interventie voort te borduren en om nogmaals een grote impuls aan de gezonde leefstijl te geven wordt er in schooljaar 2011-2012 nogmaals
op 35 basisscholen het project VetCoolGezond II - met als extra toevoeging een gezonde beweegweek - uitgevoerd.
Het recent verschenen (aug.2011) evaluatierapport van NIVEL over kansrijke beweegprogramma's geeft aan dat de uitvoerbaarheid van VetCoolGezond als zeer goed wordt beoordeeld.
Bedrag
€ 35.983
Dekking:
€ 5.983
reserve NASB
€ 30.000
budget Sociale Alliantie (Uitvoeringsprogramma 2011 ambitie "Mijn beweging")
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Op dinsdag 18 oktober 2011 vond er in sporthal de Zon in Klazienaveen een ouderenmanifestatie plaats.
Deze manifestatie had als doel: het openen van de "wandelommetjes" in Klazienaveen voor de doelgroep niet-actieve senioren. Onderdeel van NASB Emmen is de uitbreiding van de
aanwezige infrastructuur in de buurt die uitnodigt tot bewegen. Een beweegvriendelijke omgeving in de nabijheid van de doelgroep is van belang en stimuleert tot meer bewegen. De
gemeente Emmen heeft veel gemarkeerde fietsroutes en er zijn gemarkeerde wandelroutes in de staatsbossen. Deze liggen relatief ver weg. Een wijkgerichte aanpak en het opzetten en
koppelen van routes op wijk- en bovenwijksniveau is het doel van dit NASB-project. Zo kan het een bijdrage leveren aan het stimuleren van een half uur matig sport/bewegen per dag.
Afdeling Sport heeft in het kader van de NASB-Interventie 2008-2012 "Wandel- en fietsroutes" het voorwerk verricht middels inzet van de Seniorensportmedewerkers tot het uitzetten (het
uittekenen op plattegronden) van wandelroutes de zgn. buurtommetjes in de kernen/wijken Emmermeer, Klazienaveen en Barger-Compascuum.
Daarvoor is onderzoek gedaan middels een enquête onder de doelgroep waar deze ommetjes het beste gesitueerd konden worden, gelet op (verkeers)veiligheid en begaanbaarheid voor de
doelgroep. De uitkomst daarvan heeft geleid tot de huidige routes van 1 tot 2 kilometer.
Bedrag
€ 9.978
Dekking:
reserve NASB 2008-2012
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Toelichting op de begrotingswijziging
In net kaaer van net NASB 2008-/012 ts net project Kevahdatie, sport en Dewegen in uitvoering. Beter DeKena als net sportloKet b£t. Dit sportioKet is van start gegaan in Teuruan zuiu en Kent
in zijn huidige vorm een uitloop t/m 2013 De financiering is volledig afgedekt met NASB-gelden. Doel van het Sportloket is om mensen via de gezondheidszorg te "vinden" en hen te plaatsen
bij een sport- en beweegactiviteit in hun woonomgeving. SportDrenthe verzorgt op dit moment het Sportloket voor 1 dag in de week.
De werkzaamheden zijn onder te verdelen in twee categoriën, te weten implementatie van het protocol en interne bekendheid en daadwerkelijke sport- en beweegadviezen. De
implementatie van het protocol, de interne bekendheid en daardoor de daadwerkelijke verwijzing naar het sportloket vergt de nodige tijd. Daarnaast worden er externe
(kennismakings)activiteiten en cursussen georganiseerd.
Op voorstel van SportDrenthe zal om een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd naar uitbreiding van uren en taken van het Sportloket om meer mensen met een beperking sportief
actief te gaan krijgen.
Bedrag
€ 3.600
Dekking:
reserve NASB

MMBBMEmmBwsmm
18 Sportclub Weiteveense Boys is een voetbalvereniging in Weiteveen, die is opgericht in 1946 en telt op dit moment ongeveer 320 leden. De kantine van s.v. Weiteveense Boys is sterk
verouderd. Daarom willen zij graag hun kantine renoveren. S.v. Weiteveense Boys heeft daarom de gemeente verzocht een bijdrage te verstrekken in de renovatie van de kantine.
De werkzaamheden betreffen grotendeels het vervangen van de keuken, bar, vloer en kozijnen. De kosten hiervan bedragen in totaal € 60.505.
Krediet:
€19.000
Bedrag
€1.568
Dekking:
ten laste van het Volume verenigingsgebouwen
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Toelichting op de begrotingswijziging
De kantine van E.H.S. '85 is sterk verouderd. E.H.S. '85 heeft daarom de gemeente Emmen verzocht een bijdrage te verstrekken in de renovatie van de kantine op sportpark Emmerschans. De
werkzaamheden betreffen grotendeels het vervangen van de keuken en het vervangen van inventaris. De kosten hiervan bedragen in totaal € 60.000.
Deze kantine is hun eigendom, zodat wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor het kunnen krijgen van de 1/3 regeling. Dit betekent ook dat zij hun middelen die al beschikbaar
waren, willen gaan inzetten voor de inrichting van de kantine van sporthal Emmerhout.
Krediet
€19.000
Bedrag
€1.568
Dekking:
tlv het volume verenigingsgebouwen
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20 Uit het dorpsprogramma voor Nieuw-Weerdinge duidelijk is geworden dat er in dit lintdorp behoefte is aan een centrale plaats voor zowel sociale als economische activiteiten. Vanuit de
communicatie rond de bouwvan het dorpsprogramma is duidelijk geworden dat het "Beertaplein" aan het 1e Kruisdiep als plein meer voldoet aan de vorm dan aan de functie van
ontmoetingsplaats. Een gebruiksverandering van het plein en haar omgeving zal - gekoppeld aan een activiteitenprogramma voor bewoners en ondernemers - leiden tot meer sociale en
economische activiteiten in het dorp. Het dorp ziet de meerwaarde van deze gebruiksverandering en wil er ook financieel aan bijdragen.
Het dorpsplatform (klankbordgroep van 20 betrokken bewoners) heeft uitgesproken dat de ruimte die nu als Beertaplein wordt aangeduid een betere ruimtelijke aansluiting moet krijgen bij
de aangrenzende woongebieden. Een en ander betekent een gewenste reconstructie van het gebied en een inrichting met elementen die bijdragen aan de (flexibele) functies van
ontmoeting en activiteiten.
Een eerste verkenning levert een geschatte benodigde investering van € 80.000 op, waarvan de provincie Drenthe uit de middelen voor Sociaal Economische Vitalisering € 20.000 beschikbaar
wil stellen en Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge uit haar EOP-budget € 40.000 wil toevoegen.
Reconstructie van het Beertaplein levert 3 effecten op:
a. Het plein wordt een integraal onderdeel van de beleefde woonomgeving.
b. Het plein gaat functioneren als sociale ontmoetingsplaats.
:. Het plein biedt mogelijkheden voor het organiseren van bewonersactiviteiten en activiteiten van de plaatselijke ondernemers.
Bedrag
€ 80.000
Dekking:
€ 40.000
bijdrage van plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
€20.000
provinciale middelen
€ 20.000
Reserve Co-financiering
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Twee jaar geleden is de maximumsnelheid voor bromfietsers In de bebouwde kom verhoogd van 30 naar 45 km/h. In 2010 is het brommerrijbewijs ingevoerd. Beginnende bromfietsers zijn
verplicht een theoretisch- en een praktijkexamen succesvol af te leggen; rijvaardigheid en kennis van de verkeersregels onder bromfietsers zijn hierdoor aanmerkelijk toegenomen.
De gemeente wil bromfietsers zoveel mogelijk weren van fietspaden; dit voorkomt grote snelheidsverschillen tussen bromfiets en de fiets, verbetert de verkeersveiligheid en bevordert het
fietsplezier. De de volgende verkeersmaatregelen worden genomen:
- bromfietsers mogen in de bebouwde kom gebruik maken van alle rijbanen uitgezonderd de Rondweg van Emmen;
bromfietsers mogen binnen de bebouwde kom geen gebruik maken van fietspaden uitgezonderd het fietspad langs de Rondweg;
op de Boslaan te Emmen wordt de maximum snelheid verlaagd van 70 naar 50 km/h;
- de fietspaden langs de Dordsestraat (Emmen) worden opengesteld voor beide rijrichtingen;
• bromfietsers kunnen kleinschalige, permanente wegafsluitingen blijven passeren.
Bedrag
€ 70.000
Dekking:
Reserve Reultaatbestemmimg, bereikbaarheidsvisie Emmen Centrum

Lniiiaiiiiiiiiiiiiiiii
i lüii I*HÏÏI
22 In 2008 is de Vierslagenweg in gebruik genomen. Deze weg loopt vanaf de aansluiting met de A37 en takt ter hoogte van Zandpol weer aan op de Nieuw-Amsterdamseweg (N853). De Zijtak
OZ en de Vaart NZ zijn, conform gemaakte afspraken tussen de beide wegbeheerders, in eigendom en beheer door de provincie Drenthe overgedragen aan de gemeente.
De oorspronkelijke doorgaande wegen door het tweelingdorp Veenoord / Nieuw-Amsterdam hebben met de ingebruikname van de Vierslagenweg een lagere verkeersfunctie gekregen. Het
gaat hierbij om de Nieuw-Amsterdamseweg, Zijtak OZ, Vaart NZ, en de Boerdijk. Om deze lagere verkeersfunctie tot uitdrukking te brengen is het wenselijk om aanpassingen op deze
wegvakken te doen.
Bedrag
€483.000
Dekking:
tlv de beschikbare ruimte binnen het krediet voor het project Station Zuid
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In een periode van tien maanden zijn drie fietsers overleden door een verkeersongeval rond Klazienaveen-Noord. Twee ongevallen vonden plaats op het Scholtenskanaal OZ ten zuiden van
Klazienaveen-Noord en één ongeval op de Splitting ten westen van Klazienaveen-Noord. Mensen voelen zich niet veilig als zij op één van beide wegen fietsen. De roep om de aanleg van
fietspaden is groot, zowel vanuit de samenleving als vanuit de gemeenteraad. De aanleg van fietspaden verbetert de verkeersveiligheid.
Krediet
€ 900.000
Dekking:
€ 450.000
uit de toegekende Brede Doeluitkering (BDU) subsidie 2011
€ 200.000
tlv reserve resultaatbestemming, fietstotaalplan
€ 250.000
tlv budget Beheer Wegen (2012)
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Toelichting op de begrotingswijziging
Maatschap N.N. heeft de gemeente verzocht een nieuw bednjt te mogen vestigen aan de Oude Schuttingkanaal te Roswinkel. De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan een
planologische procedure onder de voorwaarde dat de weg "Oude Schuttingkanaal" over een lengte van ca. 500 meter, gerekend vanaf de Akkerweg, wordt aangelegd en verbeterd. De
argumentatie hiervoor is dat de kwaliteit van de weg niet voldoet aan de te stellen eisen na vestiging van het melkveebedrijf. De inplaatsing geeft een hogere fysieke belasting op de
openbare weg dan nu gebruikelijk is met het huidige landbouwverkeer. De geschatte kosten bedragen € 175.000 (excl. btw).
Maatschap N.N. is bereid een bijdrage van maximaal 50% zijnde € 87.500 (excl. btw) bij te dragen aan de verbetering en aanleg van de weg tot aan de inrit van het melkveebedrijf.
Voorgesteld wordt om het overige deel van de kosten met een maximum van € 87.500 (excl. btw) voor gemeentelijke rekening te nemen. De provincie Drenthe heeft hiervoor een subsidie
verleend van € 41.653 zodat de kosten voor de gemeente feitelijk € 45.847 bedragen.
Bedrag
€175.000
tlv de reserve DOLG
Dekking:
€10.000
tlv het budget wegen van l&B
€35.847
tlv toegekende subsidie van de provincie Drenthe
€41.653
eigen bijdrage maatschap
€ 87.500
Toelichting op de begrotingswijziging
Bij brief d.d. 15 augustus 2010 verzoekt het bestuur van de Stichting "'t Brinkenhoes" om toestemming voor het, op grond van de door de verzekering gestelde eis, aanleggen van een
alarminstallatie voor een bedrag van € 5.474 (incl. btw) en om een subsidie van € 2.421 in de bijbehorende kosten.
Met het aanleggen van een alarminstallatie wordt de kans op inbraak en het daarmee vaak gepaard gaande vandalisme aanzienlijk verminderd en wordt voldaan aan de door de verzekering
gestelde voorwaarde om de verzekering van het gebouw te kunnen voortzetten/handhaven.
Bedrag
€ 2.421
Dekking:
tlv bestemmingsreserve onderhoud
Toelichting op de begrotingswijziging
Tot en met 2007 gaf de grondslag psychosociaal probleem toegang tot de AWBZ-functie ondersteunende begeleiding algemeen. Sinds 1 januari 2008 is door de pakketmaatregel AWBZ deze
functie komen te vervallen. Gemeenten worden sinds 2009 hiervoor financieel gecompenseerd door het rijk. Op 17 augustus 2010 heeft Zienn een subsidieverzoek ingediend voor
woonbegeleiding aan cliënten met een psychosociale grondslag. Hiermee doet Zienn een beroep op de middelen voor ondersteunende begeleiding die de gemeente Emmen van het rijk
ontvangt. Deze middelen maken deel uit van de decentralisatieuikering maatschappelijke opvang.
Zienn helpt en ondersteunt mensen die door allerlei omstandigheden sociaal kwetsbaar zijn. Mensen die in de problemen dreigen te komen, in crisissituaties raken, thuisloos zijn of hun
onderdak dreigen te verliezen. Zienn neemt waar nodig de rol van pleitbezorger voor deze mensen op zich en werkt aan omstandigheden waarin uitval en uitsluiting kunnen worden
voorkomen.
Ambulante woonondersteuning is ervoor mensen die de grip op hun leven zijn verloren door een combinatie van problemen en als gevolg daarvan vast dreigen te lopen in hun leven en hun
woonsituatie. Voorbeelden hiervan zijn: psychiatrische problematiek, schulden, verslaving, relatieproblemen, vereenzaming en werkloosheid. Woonondersteuning kan huisuitzetting
voorkomen en is een steun in de rug voor wie na verblijf in een voorziening weer zelfstandig gaat wonen. Woonondersteuning richt zich zowel op preventie, stabiliteit, als herstel.
Woonondersteuning voorkomt in veel gevallen dat mensen dakloos worden. Om voor woonondersteuning in aanmerking te komen, moeten cliënten minimaal 18 jaar oud zijn. Ook gezinnen
waarvan één van de leden minstens 18 jaar is, biedt Zienn woonondersteuning.
Emmen is centrumgemeente voor maatschappelijk opvang in Zuidoost Drenthe, Voor 2012 heeft Zienn een aanvraag ingediend voor 2.500 begeleidingsuren, wekelijks zullen tijdens deze
uren ongeveer 24 cliënten per week worden begeleid. De begeleiding op psychosociale grondslag in Drenthe maakt circa 30% uit van de totale dienstverlening van Zienn. De overige 70%
wordt gefinancierd uit de AWBZ. Zienn heeft voor 2012 afspraken gemaakt met het Zorgkantoor.
Bedrag
€175.000
Dekking:
tlv de decentralisatieuitkering Maatschappelijke opvang
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Toelichting op de begrotingswijziging
Stichting Toevluchtsoord heeft een subsidieaanvraag ingediend met daarbij de begroting voor 2012. Zij vragen subsidie voor vrouwenopvang: woonbegeleiding, crisisdienst huisverbod,
reguliere crisisopvang, noodbedden en een tegemoetkoming in de eigen bijdrage.
Naast de subsidie van € 1.718.903 wordt ook een bedrag verleend van € 30.047. Dit betreft een uitkering van VWS die is toegevoegd aan de decentralisatieuitkering Vrouwenopvang voor
tolk- en vertaaldiensten. Totale subsidie 2012 stichting Toevluchtsoord € 1.748.950.
De subsidie wordt verleend in het kader van maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, prestatieveld 7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De Gemeente Emmen is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang in Zuidoost-Drenthe en centrumgemeente voor vrouwenopvang voor de gehele provincie Drenthe. Hiervoor worden
middelen ontvangen in de centralisatie-uitkering maatschappelijke opvang en de specifieke uitkering vrouwenopvang.
Bedrag
€1.748.950
decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang
Dekking:
€371.355
€1.258.595 decentralisatieuitkering vrouwenopvang
gemeentelijk begroting 2012
€95.000
Budget kinderopvang Sociale Zaken
€ 24.000
Toelichting op de begrotingswijziging
De gemeente Emmen heett de verantwoordelijkheid voor de verslavingszorg in de regio Zuidoost Drenthe. Sinds 2010 ontvangt de gemeente Emmen de middelen voor maatschappelijke
opvang en verslavingszorg in de vorm van een decentralisatieuitkering. De kosten voor 2012 zullen ten laste worden gebracht van deze decentralisatieuitkering.
Door subsidie te verlenen aan VNN wordt uitwerking gegeven aan prestatieveld 7, 8 en 9 van de WMO. Specifiek: Preventie, het voorkomen van verslaving en bemoeizorg, het in contact
komen met zorgmijders en deze toeleiden naar reguliere zorg.
Voorlichting en preventie richt zich op een brede doelgroep, maar specifiek op de (risico)doelgroep jongeren, hun opvoeders en intermediairs (bijvoorbeeld docenten, jongerenwerkers).
Daarnaast voert zij op aanvraag projecten en trainingen uit, gericht op deskundigheidsbevordering.
Met de ambulante bemoeizorg richt verslavingszorg zich op een groeiende groep chronisch verslaafden, die niet (meer) terecht kunnen bij het reguliere aanbod van diverse zorginstellingen.
VNN bemoeit zich met deze mensen om verdere verslechtering te voorkomen en hen te motiveren voor zorg. Een ander doel is het beperken van schade en overlast voor zowel de zorgmijder
als de omgeving. VNN participeert actief in het OGGZ netwerk. De zorgnetwerken richten zich met name op de toeleiding van cliënten naar de zorg in het kader van de ZvW of AWBZ.
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Bedrag

€ 445.635

Dekking:

tlv de decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Toelichting op de begrotingswijziging
Het Leger des Heils biedt hulp aan kwetsbare mensen. De doelgroep van het Leger des Heils is heel divers, van uit huis geplaatste kinderen, delinquente jongeren tot aan dak- en thuislozen,
vereenzaamde ouderen en terminaal zieke mensen. Deze doelgroep kan zich voor advies, hulp, begeleiding en opvang richten tot het Leger des Heils. Middels de begroting van 2012 doet het
Leger des Heils een beroep op gemeentelijke subsidie voor de continuering van activiteiten op het terrein van maatschappelijke opvang.
Het gaat hierbij om de volgende activiteiten: opvang van dak- en thuislozen (De Breehof), woontraining en -begeleiding aan ex-gedetineerden, zwerfjongeren en anderen, "10"Voor
Toekomst en Stabiel en Grijs genoeg(en).

Bedrag

€ 969.970

Dekking:

tlv de decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg
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Al sinds 2004 werkt de gemeente Emmen samen met Icare jeugdgezondheidszorg, Sedna, GGD en Bureau Jeugdzorg (BJZ) aan de vormgeving van de opgroei- en opvoedhulp. Dit resulteerde
in 2008 in de afspraken over een sluitende ketensamenwerking voor opvoed- en opgroeiondersteuning. Dit was het fundament voor de ontwikkeling van het Centrum voor jeugd en gezin
(CJG) in Emmen. Welzijnsgroep Sedna is penvoerder van het CJG en onderhandeld sinds 2008 namens alle partners jaarlijks over de subsidieaanvraag.
In de jaren hierna heeft het CJG Emmen een verdere ontwikkeling doorgemaakt.Het CJG in Emmen moet voor laagdrempelige hulpverlening op het gebied van opgroei- en
opvoedondersteuning realiseren. Het CJG is er dus voor Emmense jongeren en opvoeders.
Het CJG bestaat uit een samenwerkingsverband van vier instellingen. Drie van deze organisaties worden al gesubsidieerd door de gemeente (Sedna, Icare en GGD) en één door de provincie
(BJZ). In de praktijk betekende dit dat het college door middel van vier besluiten (besluit over CJG algemeen, uitvoeringsovereenkomst Sedna, subsidieverlening Icare en bijdrage GGD) het
gehele CJG financierde. Doordat de verschillende aanvragen niet goed op elkaar aansloten, was het moeilijk een totaal beeld te krijgen van alle activiteiten binnen het CJG Emmen.
Om toch een helder beeld te krijgen van het CJG en om op de CJG-activiteiten goed te kunnen sturen zijn de organisaties gevraagd om een productbegroting op te stellen. Deze zijn
gebundeld en omgevormd tot een integrale Emmense CJG begroting. In deze begroting staan de producten van alle gemeentelijk gesubsidieerde CJG-organisaties vermeld. Verder zijn de
activiteiten beschreven in zogenaamde productkaarten.
Er wordt subsidie aan twee CJG-instellingen verleend. Dit zijn penvoerder van het CJG Welzijnsgroep Sedna en Icare JGZI uitvoerder van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.
De reden om deze twee aanvragen te bundelen is vanwege de overzichtelijkheid en sturing. Hierdoor ontstaat een beter beeld van het totaal aantal activiteiten binnen het CJG en de
bestedingen van de decentralisatieuitkering CJG. Verder is het makkelijker om te sturen op afzonderlijke activiteiten en om te voorkomen dat er dubbelingen in de activiteiten optreden. Hier
komt bij dat beiden instellingen worden gefinancierd uit de decentralisatieuitkering Centrum voor Jeugd en Gezin (DU CJG) afkomstig van het Rijk. De overige CJG-partners zijn inmiddels al
gefinancierd of worden binnenkort gesubsidieerd door onze gemeente. Het betreft hier de GGD Drenthe en Welzijnsgroep Sedna.
Bedrag
€ 952.366
Welzijnsgroep Sedna
Dekking:
€ 741.357
tlv de DU Centrum voor Jeugd en Gezin
€ 135.000
tlv budget Sociale Allianties
€ 50.000
tlv budget Eigen Kracht Conferentie
€26.009
tlv budget EKD
Bedrag
€1.432.843
Icare JGZ
Dekking:
€1.432.843
tlv de DU Centrum voor Jeugd en Gezin

31
Sinds 2009 voert de Gemeente Emmen landmeetkundige werkzaamheden uit voor de gemeente Borger-Odoorn ten behoeve van de bijhouding van de Grootschalige Basiskaart Nederland
(GBKN) voor die gemeente. Hiervoor heeft het college met het besluit 09/151 d.d. 27-01-2009 ingestemd met een tijdelijke formatieuitbreiding van het team Informatievoorziening (IV) om
invulling aan deze werkzaamheden te kunnen geven. De gemeente Borger-Odoorn heeft te kennen gegeven deze activiteiten ook in 2012 aan de Gemeente Emmen te willen uitbesteden.
Voorgesteld wordt thans om de formatie van het team IV derhalve tijdelijk uit te breiden met één FTE 1e landmeetkundig medewerker (schaal 8), teneinde de continuïteit van de uitvoering
van de werkzaamheden te waarborgen. Daarnaast wordt voorgesteld, gelet op de verwachte werkzaamheden in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), aan deze
uitbreiding de optie te verbinden tot verlenging met twee keer één jaar.
De gemeente Borger-Odoorn heeft belang bij een actuele en kwalitatief goede GBKN, om in de toekomst gereed te zijn voor de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT). De beoogde invoeringsdatum hiervan is 1 januari 2015. De gemeente Borger-Odoorn beschikt hiervoor zelf niet over de benodigde capaciteit, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve
zin en heeft hierom in het verleden de samenwerking met de Gemeente Emmen gezocht.
Bedrag
€ 70.000
Dekking:
tlv de door Borger-Odoorn te betalen bijdrage

•HBBSBB
32 De gemeente Emmen is in het bezit van diverse gebouwen en objecten. Het technisch beheer en onderhoud van deze gebouwen wordt onder regie van het team Vastgoedbeheer (VB)
uitgevoerd.
In het jaarplan 2011 van de dienst Ondersteuning zijn met betrekking tot vastgoedbeheer afspraken gemaakt over het financiële beheer en de werkprocessen met betrekking tot deze
gebouwen en objecten. Het is wenselijk om aan te sluiten bij een onafhankelijke beoordelingsmethode om het planmatig onderhoud aan de gebouwen en objecten volgens de objectieve
NEN-norm uit te voeren.
In een verbeterplan van het team VB zijn deze aspecten verder uitgewerkt. Daarin is aangegeven dat de geplande maatregelen enerzijds leiden tot verbetering van de bedrijfsvoering en
anderzijds tot beter inzicht van het onderhoudsniveau en het vaststellen van de begroting.
Bedrag
€ 150.000
Dekking:
tlv de Bestemmingsreserve onderhoud
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