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Onderwerp

Financiële maandrapportage DPE Next t/m december 2011 en
accountantsverklaring bestede kosten t/m 2011 project DPE Next.

Geachte leden van de raad,
Bijgaand treft u ter informatie aan de financiële maandrapportage DPE Next tot en met
december 2011 en de door BDO Audit & Assurance gewaarmerkte opgave van de bestede
kosten DPE Next tot en met 2011, waarvan ons college kennis heeft genomen.
Uit de financiële maandrapportage DPE Next over de periode januari tot en met december
2011 en de door BDO afgegeven accountantsverklaring DPE Next 2011, blijkt dat de
verantwoorde bestedingen DPE Next tot en met december 2011 € 7.164.991 bedragen.
Ten opzichte van het betaalde voorschot op de verplaatsingsvergoeding DPE van € 7.600.000
tot en met 2011 resteert derhalve per 31-12-2011 een overschot van € 435.009.
Wij hebben besloten het restantbedrag ad. € 435.009 van de bevoorschotting tot en met
31 december 2011, zijnde het verschil tussen de betaalde voorschotten ad. € 7,6 miljoen en de
werkelijk bestede kosten DPE Next tot en met 31 december 2011 ad. € 7.164.991, aan te
merken als voorschot op de verplaatsingsvergoeding DPE voor kosten DPE Next 2012.
Tevens hebben wij besloten de opgeschorte bevoorschotting van 1 december 2011 ad.
€ 300.000, vooruitlopend op het nog te ontvangen bestedingsplan DPE Next 2012, per 1
maart 2012 aan DPE betaalbaar te stellen.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
leentesecretaris
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