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Onderwerp:
Bestemmingsreserve Promotie Centrumvernieuwing Emmen

Portefeuillehouder: B.R. Arends
Eline Faber
Corporate communicatieadviseur
Directiestaf, telefoon (0591) 689562

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Promotie Centrumvernieuwing en daarin de
eventuele niet-bestede jaarlijkse budgetten van de Promotie Centrumvernieuwing Emmen te reserveren,
ten behoeve van extra communicatie-en openingsactiviteiten in 2015.
Samenvatting
Het centrum van Emmen staat de komende jaren in het teken van een grootschalige vernieuwing. Dit biedt
prachtige kansen voor de gemeente in de toekomst, maar gedurende de bouwwerkzaamheden staan we wel
voor de uitdaging om het centrum aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers. De ideeën uit
bijeenkomsten zijn verwerkt in een promotieplan Centrumvernieuwing Emmen. Dit plan biedt een
overzicht van mogelijke concrete activiteiten in het centrum tijdens de bouwfase. Een bredere visie op de
promotie van het centrum na de bouwfase is nog in ontwikkeling.
De ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad heeft voorgesteld als initiatiefnemer te fungeren, waarbij
zij samen met het Dierenpark Emmen en andere ondernemers en organisaties activiteiten in het centrum
van Emmen organiseert, om het centrum van Emmen aantrekkelijk te maken en te houden tijdens de
bouwwerkzaamheden. Gemeente Emmen ondersteunt de activiteiten, onder andere met een financiële
impuls ten behoeve van de promotie van het centrum tijdens de centrumvernieuwing.
Wanneer de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Emmen niet wordt besteed, dan is het voorstel om het
resterende bedrag in een reserve te storten, voor extra promotie-en communicatieactiviteiten in 2015.
Bijlagen:
Promotieplan en financiering Centrumvernieuwing Emmen
Beleidsregel incidentele subsidies promotie centrumvernieuwing Emmen
Wijzigingen mandaatverzamelbesluit Directiestaf
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 18 december 2012 en de daarbij behorende stukken
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1. Aanleiding voor het voorstel
Het centrum van Emmen staat de komende jaren in het teken van een grootschalige vernieuwing. Dit biedt
prachtige kansen voor de gemeente in de toekomst, maar gedurende de bouwwerkzaamheden staan we wel
voor de uitdaging om het centrum aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers. De provincie Drenthe,
de gemeente Emmen en de ondernemers in het centrum van Emmen en het Dierenpark Emmen willen
gezamenlijk optrekken om het centrum aantrekkelijk te houden voor bezoekers. Dit is tot uiting gekomen in de
volgende bijeenkomsten en brainstormsessies:
Brainstorm bereikbaarheid met ondernemers, november 2011
Brainstorm bijeenkomst ondernemers, februari 2012
Klankbordgroep bouwfase, november 2011
Klankbordgroep bouwfase, februari 2012
Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad
Dierenpark Emmen
De ideeën uit deze bijeenkomsten zijn verwerkt in een promotieplan Centrumvernieuwing Emmen. Dit plan is
dynamisch en dus geen blauwdruk hoe het moet. Het geeft de betrokkenen een eerste handvat om te komen tot
creatieve ideeën om het centrum aantrekkelijk te houden voor bezoekers. Dit plan biedt een overzicht van
concrete activiteiten in het centrum tijdens de bouwfase. Een bredere visie op de promotie van het centrum na
de bouwfase is nog in ontwikkeling.

2. Argumentatie/beoogd effect
De bouwwerkzaamheden in het centrum geven een bepaalde sfeer af in het centrum. Mensen kunnen snel het
idee krijgen dat het centrum minder goed bereikbaar is, dat er veel stof en lawaai is en dat de gezelligheid in het
centrum lijdt onder de bouw. Daarom is het belangrijk dat we gezamenlijk laten zien dat de verbouw van een
compleet centrum eigenlijk heel uniek en spannend is. Het is bijzonder, want dit maak je maar eens in je stad
mee. Bovendien is er elke keer weer wat nieuws te ontdekken in het centrum. De bouw staat natuurlijk niet stil;
dat maakt de centrumvernieuwing dynamisch en spannend.
Doordat we mensen op een andere manier naar de bouwwerkzaamheden laten kijken en ze de bouw mee laten
beleven, is het beoogd effect dat er niet minder mensen naar het centrum komen, maar juist meer! Juist omdat
er in het centrum zoveel te beleven valt.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Citymarketingbeleid 2012-2016
Besluit college 28 augustus jl. inzake nadeelcompensatieregeling (verordening is door de raad vastgesteld op 27
september 2012).

4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Dierenpark Emmen
Stichting Ondernemersvereniging Vlinderstad
Klankbordgroep Ondernemers Centrumvernieuwing Emmen
Klankbordgroep bouwfase
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5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
De bijdrage van maximaal 75.000 euro per jaar kan worden gedekt door:
Voor de komende drie jaren (2013 tot en met 2015) middels opnemen van maximaal € 75.000 euro per jaar in
de jaarlijks aan te vragen kredieten voor algemene proces- en voorbereidingskosten programma CVE.
Het voorstel is om in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Promotie Centrumvernieuwing
en daarin de eventuele niet-bestede jaarlijkse budgetten van de Promotie Centrumvernieuwing Emmen te
reserveren, ten behoeve van extra communicatie-en openingsactiviteiten in 2015.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 18 december 2012.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2012, nummer: 12/1014;

besluit:
In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Promotie Centrumvernieuwing en daarin de
eventuele niet-bestede jaarlijkse budgetten van de Promotie Centrumvernieuwing Emmen te reserveren, ten
behoeve van extra communicatie-en openingsactiviteiten in 2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2013.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

