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Rapportage i halfjaar 2013 EMCO-Groep
e

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u de Rapportage over het i halfjaar 2013 van EMCO groep toekomen.
e

De EMCO-groep is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeente Emmen,
Coevorden en Borger-Odoorn. De gemeente Emmen is de grootste deelnemer in deze
gemeenschappelijke regeling met een aandeel van ruim 8i9ó.
Het gerealiseerde negatieve exploitatieresultaat tot en met het i halfjaar 2013 van
C 1.052.000 wijkt licht negatief af ten opzichte van het (gewijzigde) begrote negatieve
exploitatieresultaat over dezelfde periode, te weten C 1040.000 negatief, met C 12.000 (t/m i
kwartaal 2013 C 2.000). Ons aandeel hierin bedraagt ca. C 10.000 (circa 8i96)
e

e

Het tekort is te splitsen in een bedrijfsresultaat en een subsidieresultaat.
De bedrijfsopbrengsten in het groenonderhoud, de metaalafdeling, bouwbedrijf en industrie
zijn achter gebleven bij de begroting. Het subsidieresultaat laat ook een verlies zien, er zijn
meer SE's dan begroot.
Een nadere analyse omtrent de tot stand koming van dit resultaat is opgenomen in de
rapportage over het i half jaar van de EMCO-groep.
e

In de op 3 oktober ontvangen e-mail geeft de Emco aan dat ze recent bericht heeft gehad dat
de subsidie per SE met C 170 wordt verhoogd. Dit scheelt in de exploitatie van Emco voor 2013
een bedrag van C 250.000. Er is navraag gedaan wat dit betekent voor ons als gemeente. Op 8
oktober is door de Emco aangegeven dat dit leidt tot een meevaller van C 250.000 op de
subsidie. Ons aandeel hierin bedraagt afgerond C 200.000 (circa 8i9ó). Hierbij wordt door de
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EMCO overigens wel de kanttekening geplaatst dat de opbrengsten van groen Emmen en
Coevorden onder druk staan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
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