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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de raadsfractie Wakker Emmen.
De vragen hebben betrekking op het afhuren van een 'skybox' door de gemeente Emmen.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
namens dezen,
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Fractie in de gemeenteraad van Emmen
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Onderwerp
Datum

:
:

Afhuren "skybox" door gemeente Emmen
03 oktober 2012

' 6 NOV 20Ĩ2
Vragen ex art 38
Tijdens de wedstrijd FC Emmen - BV Veendam op 19 september j.l. is door de gemeente Emmen een
zogenaamde "skybox" gehuurd in het Univé stadion aan de Meerdijk. De fractie van Wakker Emmen
wil nadere uitleg voor de beweegredenen van het huren van een "skybox" en de gemaakte kosten.
1. Wat zijn de kosten die gemaakt zijn voor het huren van de "skybox". Graag een specificatie
van het totale bedrag. Welke bedragen zijn er verder nog besteed naast het huren van de "
skybox"?
2. Heeft het college een vaststaand beleid waarin het huren van een "skybox" bij verenigingen
is bepaald? Hoe wordt het beleid van het college t.a.v. het huren van een "skybox" ingepast
en uitgevoerd?
3. Wat was het doel dat gediend werd met het huren van een "skybox" voor deze specifieke
gelegenheid en wie waren er uitgenodigd en was voor dit doel geen andere locatie
beschikbaar? Indien er andere locaties beschikbaar w a r e n , waarom is er dan gekozen voor
het huren van een "skybox"?
4. Is het college met de fractie van Wakker Emmen van mening dat het huren van een
zogenaamde "skybox", in tijden van zware bezuinigingen in het sociale domein, een
verkeerd signaal afgeeft richting de burgers van Emmen? Graag een gemotiveerd antwoord.
5. Wakker Emmen ontvangt graag een overzicht vanaf 2006 van de aan het stadion of FC
Emmen gerelateerde kosten die gemaakt zijn voor gekochte tickets, activiteiten, diners,
huren van ruimten of vergaderruimten, huren van een "skybox" e.d. en andere kosten die
gefactureerd zijn door de FC Emmen of de Stadion b.v. aan de gemeente Emmen.

Procedure Ex Art, 38 Reglement van Orde

