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Onderwerp

Financiële verantwoording 2012 bestedingen DPE Next t / m dec. 2012 en accountantsverklaring
bestede kosten t / m 2012 DPE Next

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie aan de financiële verantwoording 2012 over de bestedingen
DPE Next tot en met december 2012 en de door BDO Audit 81 Assurance gewaarmerkte
opgave van de bestede kosten DPE Next tot en met 2012.

Uit de financiële verantwoording 2012 bestedingen DPE Next tot en met december 2012
en de door BDO afgegeven accountantsverklaring DPE Next 2012, blijkt dat de
verantwoorde bestedingen DPE Next tot en met december 2012 C 22.576.833 bedragen.
Ten opzichte van de betaalde gefaseerde uitbetalingen schadeloosstelling à fonds perdu
van in totaal C 13.915.672 tot en met 2012 en de betaalbaar gestelde (provinciale)
bijdragen van in totaal C 7.200.000 tot en met december 2012 resteert derhalve per 3112-2012 een financieringstekort van C 1.461.161.

Gemeente Emmen,

20 maart 23, blad 2

Het financieringstekort per 31-12-2012 ad. C 1.461.161 wordt betrokken bij de bepaling
van de hoogte van de gefaseerde betalingen in 2013, op basis van het bestedingsplan DPE
Next 2013.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Emmen, 26 februari 2013

Kenmerk: 1005329/RB/TE/AMT/130153
Behandeld door: T.H. Engelage MSc
Betreft:
Controle bestede kosten met betrekking tot het project 'DPE Next' inzake
het boekjaar 2012

Geachte heer Van Beers,
Ingevolge uw verzoek ontvangt u hierbij - in tweevoud - de controleverklaring inzake de
controle van de bestede kosten met betrekking tot het project 'DPE Next' inzake het
boekjaar 2012, alsmede de door ons gewaarmerkte opgave genaamd "4. Realisatie
Bestedingsplan 2012 conform Bijlage 17 ROK".
Wij hebben tevens de verklaring en het gewaarmerkt overzicht per e-mail verstuurd aan uw
controller, de heer R. van Paassen.
Tevens ontvangen wij graag een door u getekend exemplaar van bestede kosten met
betrekking tot het project DPE Next retour voor ons dossier.
Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
BDO Audit ĩt Assurance B.V.
namens deze,

drs. R. Lubbers-Hilbrands RA

Bijlagen:

Controleverklaring (in tweevoud)
Opgave bestede kosten met betrekking tot het project 'DPE Next' inzake het
boekjaar 2012
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