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Motie vreemd aan de orde van de dag
De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 20 december 2012;
Constaterende dat ;
«

De raadsadviseur bij de definitieve besluitvorming in maart 2012 heeft geconcludeerd
dat de kwa lita tieve en financiële onderbouwing a a nga a nde het project Ata la nta c.q.
Centrum Vernieuwing Emmen (CVE) van een zeer pril nivea u is en da t ra mingen a l
jarenlang indica tief zijn;

»
»

De indicatieve bedra gen uit 2008 nog steeds niet zijn geïndexeerd;
Er onzekerheid is over de te ontva ngen MIRT- subsidie va n 17 miljoen en dit een hoog
risico vormt;

«
»

Het BTW compensa tiefonds za l worden a fgescha ft door de Rijksoverheid
De invoering va n de Wet houdba re overheidsfina nciën (HOF) een a ndere fina nciële
systematiek kent en gevolgen ka n hebben voor de financiering va n het Atalanta project;

»

Kw
a rt
aa lr
a pport
a ge CVE 2012-03 melding ma a kt va n het feit da t na a r verwa chting het
krediet van het project pa rkeerga ra ge Westerstra a t za l worden overschreden;

»

Het investeringsbudget ontwikkeling loca tie Vreding is overschreden met 1,204 miljoen
en dat de a fna me va n de grond door de Rijksbela stingdienst hoogst onzeker is;

Overwegende dat ;
»

Het a fscha ffen va n het BTW compensa tiefonds grote gevolgen ka n hebben voor de
indicatieve ra mingen va n het Atalanta c.q. CVE project;

»

De invoering va n de wet HOF tot gevolg ka n hebben da t het Ata la nta c.q. CVE project niet
of niet tijdig ka n worden gerea liseerd en dit kostenoverschrijdingen met zich mee ka n
brengen;

«

Het niet tijdig kunnen verkrijgen va n subsidies extra gemeentelijke risico's en kosten met
zich mee ka n brengen;

»

Het verkrijgen va n de MIRT subsidie va n 17 miljoen euro hoogst onzeker is en een extra
gemeentelijke bijdra ge ka n gaan vergen;

»

Uit studies va n vergelijkba re projecten blijkt da t er een reële ka ns op
kostenoverschrijdingen a a nwezig is;

»

Het wenselijk is dat veranderingen in budget of investering binnen het progra mma
worden opva ngen;

»

De gemeente Emmen risicodra gend is in het project Ata la nta c.q. CVE project en da t
kostenoverschrijdingen va n het project een groot risico vormen voor de gemeente
Emmen;

Verzoekt het college;
»

Versoberingen c.q. bezuinigingen binnen het progra mma Ata la nta I CVE voor te bereiden
en op te stellen, zodat hiermee ka n worden gea nticipeerd door ra a d en college bij
eventuele kostenoverschrijdingen of a ndere onverwa chte gebeurtenissen;

»

De mogelijkheden tot versobering c.q. bezuinigingen minima a l 1Ũ A van de tota le
investering van het Ata la nta project te la ten zijn;

»

Deze voorstellen voor het zomerreces 2013 doen toekomen a a n de ra a d;
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En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening,

kker Em
Wakker
Emmen

DOP
A.W.J. Schoo

