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Onderwerp:
» h et externe bureau Twijnstra Gudde tot en met april 2014 te verzoeken de
rol als raadsadviseur voor h et project CVE - Atalanta op te pakken

De raad van de gemeente Emmen in de begrotingsvergaderingen bijeen op 4 en 7 november 2013.
Aan de orde zijnde h et raadsvoorstel RA 13.0089 , Programmabegroting 2014+bijlagen.

Constaterende dat:
»

de raad op 18 december 2008 h eeft besloten zich gedurende de looptijd van h et project van
alle centrum vernieuwingen, of tot zolang dit door de raad wenselijk wordt geach t, te laten
ondersteunen en adviseren door een onafh ankelijke deskundige als raadsadviseur;

»

deze ondersteuning aan de raad de afgelopen jaren is uitgevoerd door h et bureau Twijnstra
Gudde en h et laatste sch riftelijk advies van raadsadviseur Twijnstra Gudde aan de raad
dateert van september 2012;

» h et contract met Twijnstra Gudde sinds medio augustus 2013 is verlopen en de raad
sindsdien niet meer gebruik maakt en kan maken van externe ondersteuning door een
onafhankelijke raadsadviseur;
»

er momenteel via de klankbordgroep een procedure in gang is gezet om te komen tot een
nieuwe raadsadviseur voor de komende jaren en dat deze procedure een aantal maanden in
beslag zal nemen

«

er door deze gekozen werkwijze een periode van maanden zal zijn waarbij er geen
raadsadviseur is die de raad gevraagd en ongevraagd kan adviseren

Overwegende dat:
»

dat vanwege de controlerende taak van de raad en de beh eersing van de risico's h et
belangrijk is dat de periode dat de raad geen beroep kan doen op een raadsadviseur zo kort
mogelijk is

» h et totale project in een belangrijke overgangsfase zit die extra aandach t vraagt voor de
controlerende taak van de raad;
»

alle overwegingen van de raad van 18 december 2008 om zich te laten ondersteunen en
adviseren door een onafh ankelijke deskundige als raadsadviseur nog steeds van toepassing
zijn, c.q. de raad niet expliciet h eeft uitgesproken dat ze niet meer van toepassing zijn;

» h et bureau Twijnstra Gudde bekend is met h et project, waardoor zij maar een beperkte
inwerkperiode nodig h ebben om als tijdelijk raadsadviseur de periode te overbruggen tot er
een nieuw raadsadviseur is aangesteld.
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Besluit derhalve het voorgestelde besluit aan te vullen met de volgende tekst;
10) (raadsadviseur CVE - Atalanta deze raadsperiode)
Het bureau Twijnstra Gudde vanaf heden tot en met aanstelling nieuwe raadsadviseur te verzoeken
als raadsadviseur voor het project CVE - Atalanta, de onafhankelijke deskundige, zoals bedoeld in het
raadsbesluit van 18 december 2008, op te pakken.
10a) (dekking kosten )
Het bedrag dat met besluit 10 gemoeid is te dekken uit het budget van de raad voor externe
ondersteuning en advisering.
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