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Toelichting dekking krediet project Markt Emmen

Geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van de gestelde vragen in de commissie Wonen en Ruimte van 14 oktober
2013 willen wij u hierbij nader informeren over de dekking van het krediet project Markt
Emmen van G 8,8 miljoen.
Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven wordt voorgesteld de totale investeringen project
Markt Emmen van in totaal G 8.800.000 als volgt te dekken:
a. G 3.165.908 EFRO-subsidie "Atalanta, De Economie van de Verbinding"
b. G 1.582.982 RSP-plus bijdrage provincie Drenthe (co-financiering EFRO)
c. G 2.751.110 inzet van gemeentelijke dekkingsmiddelen(co-fínanciering EFRO); te weten:
cl. G 1.849.023 uit reeds beschikbare kapitaallastenbudgetten m.b.t. Atalanta in de
gemeentelijke exploitatiebegroting
c2. G 902.087 uit kapitaallastenbudget van G 61.000 met ingang van 2015 in de
gemeentelijke exploitatiebegroting op te nemen op basis van de kadernota 2013
d. G 1.300.000 uit de jaarschijf 2014 van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).
Het project Markt is onderdeel van de EFRO-projecten "De Economie van de Verbinding",
maar betreft geen Atalanta-project op basis van het raadsbesluit van 18 december 2008.
Voor de verkrijging van de EFRO subsidie "De Economie van de Verbinding" van SNN is cofinanciering vanuit gemeente en provincie noodzakelijk.
De benodigde gemeentelijke co-financiering voor het oorspronkelijke project Markt met een
totaalbedrag van G 2.459.342, bedroeg G 902.087 (G 1.038.088 SNN, G 519.167 provincie
Drenthe en G 902.087 gemeente Emmen). Zonder de vereiste gemeentelijke co-financiering
van G 902.087 vervalt derhalve G 2.459.342 aan dekking voor het project Markt Emmen.
Deze gemeentelijke co-financiering van ruim G 902.000 is via de kadernota 2013, los van de
voor Atalanta geoormerkte budgetten, geregeld.
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Voor het totale EFRO deelproject Marktplein Emmen in de huidige opzet van C 7,5 miljoen
(exclusief C 1,3 miljoen riolering) is een gemeentelijke co-financiering van C 2.751.110
noodzakelijk. De opbouw van deze gemeentelijke co-financiering is in onderstaande tabel
weergegeven.
Gemeentelijke co-financierint) project Markt Emmen
902.087 Gemeentelijke co-financiering oorspronkelijk project Markt Ernrnen

Géén Atalanta

603.491 Gemeentelijke co-financiering oorspronkelijk project Entree Mensenpark Wel Atalanta
1.245.532 Gemeentelijke co-financiering mutatie vanuit Atalanta-projecten
naar project Markt Erntnen

z./íii.nii

Vanuit Atalanta
naar buiten Atalanta

Tulaíil (ļemeüiitulijk aandeel in project Maikt (exclusief riulerinu)

Bij de behandeling van het voorstel "Krediet project markt Emmen" bleek ons dat er sprake
was van een misverstand omtrent de dekking van C 902.087 gemeentelijke co-financiering
EFRO project Markt uit circa e 61.000 kapitaallastenbudget met ingang van 2015.
Op basis van activering van de investering van C 902.087 en lineaire afschrijving in 40 jaar en
een rekenrente van 4,2590 bedragen de structurele jaarlijkse kapitaallasten van deze
co-financieringsinvestering in het project Markt circa C 61.000 per jaar.
Wellicht ten overvloede wijzen wij er u op dat de C 902.087 gemeentelijke dekkingsmiddelen,
zoals benoemd onder C2 geen onderdeel uitmaakt, danwel heeft gemaakt van Atalanta.
Wij hopen u hiermee meer duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de dekking krediet
Marktplein Emmen.
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