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Steunvraag Dierenpark Emmen (DPE)
Geachte directie.
Bij schrijven dd. 18 mei 2010 heeft u aan ons college gemeld dat, gezien de slechte
financiële positie en de verliesgevende exploitatie, de liquiditeitspositie van DPE onder
druk staat en dat het DPE niet in staat zal zijn zelfstandig een uitweg te vinden, ondanks
dat daartoe het uiterste wordt gedaan. U geeft aan dat het onontkoombaar is om voor het
lopende jaar c.q. de lopende exploitatie, dus afgezonderd van de ontwikkelingskosten,
aanvullend financiële middelen ter beschikking te krijgen om de continuïteit op korte
termijn te verzekeren. In antwoord op uw verzoek berichten wij u als volgt.
Alvorens in te gaan op uw verzoek, merken wij vooreerst op dat u als zelfstandig
rechtspersoon een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt voor de door u
aangegane rechten en plichten van uw onderneming. Dit betekent dat u zelf de nodige
stappen dient te zetten om uw bedrijfsvoering op orde te stellen en alle financiële,
personele en organisatorische maatregelen dient te nemen die nodig zijn om kosten en
opbrengsten in evenwicht te brengen. Wij verwachten van u, voordat wij uw verzoek in
behandeling nemen, dat u de nodige saneringsvoorstellen zult indienen en dat u aangeeft
welke resultaten u wilt bereiken c.q. hebt bereikt.
De voorwaarde dat u eerst zelf maatregelen dient te treffen past bij het door ons
geformuleerde uitgangspunt voor het in behandeling nemen van uw steunvraag; namelijk:
"De gemeente doet het niet alleen en niet tegen elke prijs, van de verzoeker en derden
wordt ook inbreng verwacht".
Tevens hanteert ons college als voorwaarde voor het in behandeling van nemen van uw
steunvraag dat er een doorlichting / quick scan van de financiën van DPE plaatsvindt in
opdracht van de gemeente Emmen door een door de gemeente Emmen in te huren extern
bureau, met als doel een advies uit te brengen ten aanzien van:

a. de te treffen maatregelen gericht op rendementsverbetering DPE voor de korte
termijn (tot 31 december 2010)
b. de te treffen maatregelen gericht op rendementsverbetering DPE voor de langere
termijn (tot opening nieuwe dierenpark) en
c. de realisatie van een voor de situatie adequate governance structuur.
De gemeente Emmen stelt als voorwaarde voor de inhoudelijke behandeling van de
steunvraag dat DPE medewerking verleent aan de uitvoering van deze doorlichting /
quickscan. Op korte termijn zal hierover met u contact worden opgenomen.
U heeft inmiddels de nodige financiële informatie aangeleverd, met daarbij ondermeer
een liquiditeitsprognose voor 2010. Uit deze liquiditeitsprognose blijkt dat uw
onderneming, bij normale bedrijfsvoering en uitgaande van door u te nemen maatregelen
en rekening houdende met de aanwezige rekening courant kredietfaciliteit van € 2,27
min., op zeer korte termijn, geen liquiditeitsproblemen zal behoeven te ervaren.
Wij stellen dan ook voor om na de vakantieperiode een overleg te voeren waarin uw
steunvraag nader kan worden besproken.
Mochten zich in de komende periode bijzondere verwikkelingen voordoen die met zich
meebrengen dat het nemen van maatregelen eerder noodzakelijk is, kunt u zich in de
vakantieperiode wenden tot de verantwoordelijk portefeuillehouder, de
gemeentesecretaris, danwei hun plaatsvervangers.
Besluitvorming omtrent een eventuele oplossing zal niet eerder dan in het najaar van
2010 plaats kunnen vinden.
Wij nemen aan u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester?
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