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Begroting 2010 EMCO-groep

vaeacni oestuur,
Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur Middelen en Economie van de
gemeente Emmen van 26 november 2009 is de begroting 2010 van de EMCO-groep
besproken. Door middel van deze brief maakt de raad zijn gevoelen omtrent de begroting
2010 kenbaar.
De trend van alsmaar oplopende tekorten die werd doorbroken met de I e
begrotingswijziging 2009 wordt in uw concept begroting 2010 opnieuw omgebogen naar
dalende tekorten. Was er in de gewijzigde begroting van de EMCO-groep nog sprake van
een negatieve afwijking t.o.v. van het meerjarenperspectief 2007-2011 nu is de afwijking
positief en kan de gemeente Emmen to.v. de primitieve begroting een voordeel inboeken
op de post Sociale Werkvoorziening.
De raad heeft in het verleden meermalen aangedrongen op een tekort van maximaal
€ 1.100,-- per S.E. In uw concept begroting 2010 is nog sprake van iets meer dan het
dubbele bedrag. In de huidige slechte economische omstandigheden kunnen wij begrijpen
dat dit eerst genoemde bedrag niet direct verwezenlijkbaar is. Wij blijven er echter op
aandringen dat dit bedrag uitgangspunt blijft in het nieuw op te stellen
meerjarenperspectief. Gezien alle ontwikkelingen die nog lopen begrijpt de raad dat uw
bestuur op dit moment geen meerjarenraming heeft bijgevoegd. De raad verwacht deze
duidelijkheid wel bij de begroting 2011 van het nieuwe bedrijf.
De raad heeft met grote waardering kennisgenomen van de aanpak van het bestuur en de
interim-directie en de resultaten die dit tot nu toe heeft opgeleverd.
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