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Openstaande toezeggingen gemeenteraadsvergadering 4 november 2013

Geachte leden van de raad,
In aansluiting op de beantwoording tijdens de raadsvergadering van 4 november ontvangt u
bijgaand aanvullende informatie op de onderwerpen:

Amendement

4 en Amendement

5

In Amendement 4 en Amendement 5 van de ChristenUnie wordt voorgesteld de bate van het
pensioenakoord ad C 267.000 structureel mee te nemen. Bij het opstellen van de Begroting
2014 hebben wij gemeend vanuit het zorgvuldigheidsprincipe deze bate voorlopig eenmalig
mee te nemen. Belangrijkste reden hiervoor is gelegen in de onlangs door staatssecretaris
Klijnsma gepresenteerde spelregels betreffende het Nederlandse pensioenstelsel. De
combinatie van deze voorstellen en het bij de Eerste Kamer liggende wetsvoorstel inzake de
versobering van de pensioenopbouw leiden naar verwachting tot een forse verhoging van de
premie voor de ABP-deelnemers. Wij hebben ons hierbij gebaseerd op een advies van het ABP.

Invorderingsprocedures

sportverenigingen:

De invorderingsprocedure voor sportverenigingen is gelijk aan de invorderingsprocedure voor
alle debiteuren en is als volgt:
1.
2.
3.
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Nota wordt opgelegd door de (vak)afdeling;
Bij geen betaling binnen vervaltermijn (30 dagen) volgt eerste herinnering
door debiteurenbeheer;
Bij geen betaling op eerste herinnering (dringend verzoek tot betaling) volgt twee
herinnering. Betalen binnen 10 dagen;
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4.

Bij geen betaling op dringend verzoek volgt derde herinnering (ingebrekestelling).
Betalen binnen 5 dagen;
5. Bij geen betaling neemt debiteurenbeheer contact op met de vakafdeling. De
vakafdeling geeft aan: betalingsregeling of incassobureau.

Daarbij is door Wakker Emmen de vraag gesteld of er verrekeningen plaatsvinden met
subsidies en openstaande posten. Dit is het geval.

Hoogachtend,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris

de burgemeester

