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Kwartaalrapportage CVE 2012-03 en gewijzigd programmaplan CVE 2012-2020

Geachte leden van de raad,
In 2011 is het programma Centrumvernieuwing Emmen ingesteld, bestaande uit de diverse
samenhangende projecten in Emmen Centrum, waaronder Atalanta. Om over de voortgang
van het programma te kunnen rapporteren is op 10 juli 2012 door ons college het
programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020, met de inhoudelijke doelstellingen
en kaders, vastgesteld. Bij dit besluit is gelijkertijd de eerste rapportage in nieuwe vorm
vastgesteld.
Hierbij sturen wij u ter informatie:
a. een gewijzigd programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020
b. de kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-3, inclusief bijlagenboek.

Hieronder lichten we de documenten kort toe:
A Programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020. gewijzigde versie d.d. 13
november 2012
Het vastgestelde programmaplan bevat de inhoudelijke doelstellingen en kaders van de
integrale gebiedsontwikkeling Centrumvernieuwing Emmen. In de gewijzigde versie is hierin
geen verandering aangebracht. De wijzigingen betreffen aanvullingen in de tekst (huidige
paragrafen 2, 3 en 8), welke de samenwerking met de provincie verder verduidelijken.

B Kwartaalrapportage 2012-03
Aan de hand van het programmaplan wordt over de voortgang van de realisatie van het
programma verantwoording afgelegd door middel van kwartaalrapportages. Beoogd wordt dat
deze rapportages op overzichtelijke wijze inzicht verschaffen in de voortgang van het behalen
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van de programmadoelstellingen. De rapportage is op hoofdlijnen ingericht en geeft een beeld
van de voortgang van de projecten en programmathema's. Er is apart een bijlageboek
toegevoegd, waarin desgewenst achterliggende informatie te lezen is. In deze rapportages is
aangegeven welke projecten behoren tot Atalanta, zodat de voortgang van de realisatie van het
raadsbesluit van 18 december 2008 te volgen is. Voor het rapporteren over een aantal kaders
zijn nog acties ter voorbereiding gaande, dit is in de rapportage beschreven. Om redenen die
in de kwartaalrapportage ook zijn aangegeven, betreft het ditmaal de verslagperiode l juni
2012-1 oktober 2012.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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