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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,

Aan u zijn toegezonden de door de fractie Wakker Emmen, met toepassing van artikel 38 van
het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde schriftelijke vragen,
ingeboekt onder nummer 12.434679, betreffende afhuren "skybox" door gemeente Emmen.
Overeenkomstig de gedane toezegging treft u bijgaand aan een afschrift van de brief die is
gezonden ter beantwoording van de gestelde vragen.
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Vragen ex art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergadering van de raad

Geachte heer van der Weide,
Op 16 november 2012 hebben w i j uw vragen op grond van artikel 38 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen van de raad over het afhuren "skybox" door gemeente Emmen
ontvangen.
Met betrekking tot de door u gestelde vragen berichten w i j u als volgt:
Vraag 1
Wat z i j n 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"?
Antwoord
De totale kosten voor de gemeente Emmen naar aanleiding van de wedstrijd FC Emmen - BV
Veendam op 19 september j l . bedragen 4.088,96 euro. Dit bedrag bestaat uit de huur van de
skybox, zijnde 3.500,00 euro en de cateringkosten ter grootte van 588,96 euro.
Vraag 2
Heeft het college een vaststaand beleid waarin het huren van een "skybox" b i j verenigingen
is bepaald? Hoe wordt het beleid van het college t.a.v. het huren van een "skybox" ingepast
en uitgevoerd?
Antwoord
Het college heeft geen vaststaand beleid waarin het huren van een "skybox" b i j verenigingen is
bepaald.
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Vraag 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 waren , waarom is er dan gekozen voor
het huren van een "skybox"?
Antwoord
Het college hecht grote waarde aan goede contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke
instellingen. Een skybox b i j FC Emmen biedt een uitstekende gelegenheid o m deze relaties te
onderhouden en nieuwe contacten tot stand te brengen. Gemiddeld vier maal per jaar huurt
de gemeente Emmen voor deze doeleinden een box. Voor deze specifieke gelegenheid waren
de colleges van de buurgemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Hardenberg, Hoogeveen,
Stadskanaal, Vlagtwedde, alsmede Gedeputeerde Staten, uitgenodigd.
Op 18 januari a.s. is opnieuw de ruimte afgehuurd. Gasten die dan zijn uitgenodigd zijn de
Cliëntenraad-Wwb, de Wmo-, de Wsw- en de Seniorenraad, waarbij ook de ambtelijke
ondersteuning aanwezig zal zijn.
Vraag 4
Is het college met de fractie van Wakker Emmen van mening dat het huren van een
zogenaamde "skybox", i n tijden van zware bezuinigingen i n het sociale domein, een
verkeerd signaal afgeeft richting de burgers van Emmen? Graag een gemotiveerd antwoord.
Antwoord
Het college is de mening van de fractie van Wakker Emmen niet toegedaan. Zoals i n de
beantwoording van vraag 3 is aangegeven is het voor de gemeente Emmen, en dat geldt ook i n
deze tijden van zware bezuinigingen i n het sociale domein, continue van belang o m haar
relaties te onderhouden en nieuwe contacten te leggen. I n een informele sfeer kunnen i n een
skybox contacten gelegd worden tijdens voetbalwedstrijden, hetgeen een belangrijk onderdeel
is van de netwerkactiviteiten van de gemeente Emmen.
Vraag 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.
Antwoord
I n onderstaand overzicht treft u een kostenoverzicht aan met daarin de gevraagde kosten per
jaar vanaf 2006.

jaar
kosten
(C)

2006
34418

2007
38.112

2008
52.575

2009
65.798

2010
31-504

De met de beantwoording van uw vragen gemoeide kosten bedragen C 518,00.
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