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Onderwerp:
Verlenging overeenkomst raadsadviseur Twynstra Gudde

Portefeuillehouder: C. Bijl (Dienstverlenend)
Griffie
Griffier
H.D. Werkman, telefoon ((0591)68 95 01)

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
In te stemmen met verlenging van de overeenkomst met Twynstra Gudde met twee jaar, conform Plan van
Aanpak en kostenraming d.d. 2 mei 2013 (WO-1305-0034-cna)

Samenvatting
De overeenkomst uit 2009 met Twynstra Gudde (TG) ter advisering van de raad bij het project Atalanta,
expireert per 25 augustus 2013. De Klankbordgroep (Kbg)-Atalanta, bestaande uit vertegenwoordigers van
alle raadsfracties, heeft in een aantal bijeenkomsten gesproken over een mogelijk vervolg. Eerst in eigen
geleding, daarna met het projectteam van TG. Hierbij is ook teruggekeken op het traject tot nu toe, zowel
voor wat betreft het project "Atalanta" (nu onderdeel van het programma "Centrumvernieuwing Emmen")
als ook op de door de raadsadviseur ingevulde rol.
Het project verkeert in een andere fase, dan op het moment van binnenkomst van TG: het raadskader is
definitief vastgesteld bij de finale besluitvorming op 19 maart 2012, budgetten en bijdragen zijn gealloceerd
en de uitvoering is nabij. TG heeft in de loop der tijd kennis van en ervaring met het project opgedaan, er is
veel voor te zeggen die niet overboord te gooien. Maar niet zonder meer! De adviesvraag is - net als de
projectfasering - veranderd: de raadsadviseur moet, bij verlenging van de overeenkomst, de komende twee
jaar adviseren: 1. op de hoofdlijnen van het project en 2. gericht op de kwaliteit en de ambitie van de
projecten. Dat maakt de kernvraag relevant, welke ambitie en kwaliteit de raad voor ogen staat. Vervolgens
wordt getoetst of die (kunnen) worden gerealiseerd met de beschikbaar gestelde middelen binnen de
daarvoor vastgestelde tijdsplanning.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, stelt TG voor een bestuurlijke thermometer te ontwikkelen,
gebaseerd op de ambities/kwaliteitseisen uit de vastgestelde raadskaders. Hieraan gaat vooraf een
startadvies, bestaande uit:
a. in duidelijke bewoordingen/verhelderend per deelproject het raadskader voor 1. kwaliteit en ambitie, 2.
budget en financiële dekking en 3. planning en tijdsfasering;
b. opstellen hoofdpunten/ijkpunten en bestuurlijke thermometer Atalanta.
Het projectteam van TG wordt daartoe versterkt met mevrouw Maya Savekoul, (steden)bouwkundige, die
expertise heeft en gefocust is op de onderdelen kwaliteit en ambitie.
De totale kosten van het verlengen van het raadsadvies met twee jaar (startadvies, vier keer bestuurlijke
thermometer en onvoorzien) wordt geschat op € 77.000,-. Dekking hiervoor is voorzien.
Bijlagen:
Plan van Aanpak en kostenraming TG (WP-1305-0034-cna)
Stukken ter inzage:
memo griffier aan leden Kbg-Atalanta inz. afloop overeenkomst met TG
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1. Aanleiding voor het voorstel
Einde overeenkomst TG in augustus 2013 en beoordeling verlengingsoptie
2. Argumentatie/beoogd effect
Beoordelen of en zo ja, onder welke voorwaarden de overeenkomst verlengd wordt
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Raadscommissie BME 14 mei 2009: Inhuur onafhankelijke deskundige voor risicoadvisering aan de
gemeenteraad + bijlage RIS.3588 (op voorstel presidium)
4. Afstemming met externe partijen/communicatie
Niet van toepassing
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
Dekking is voorzien binnen het krediet algemene proces- en voorbereidingskosten CvE 2013-2015.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 21 mei 2013.
Namens de Klankbordgroep Atalanta
De griffier

De voorzitter,

H.D. Werkman

J.C. Scheltens
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel namens de Klankbordgroep Atalanta d.d. 21 mei 2013;
gelet op het bepaalde in de gemeentewet c.a.;

besluit:

In te stemmen met verlenging van de overeenkomst met Twynstra Gudde met twee jaar, conform Plan van
Aanpak en kostenraming d.d. 2 mei 2013 (WO-1305-0034-cna)

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2013.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

