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afdeling

Gedep. jaarrekening 2009
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Fax

Emmen,

1 september 2010

onderwerp

Voortgang behandeling verzoek steunvraag Noorderdierenpark (NDP)

Geachte leden van de raad,

In onze brief d.d. 14 juli 2010 hebben wij u voor het zomerreces geïnformeerd over onze
besluitvorming met betrekking tot het door het Noorderdierenpark, hierna NDP,
ingediende verzoek om aanvullende financiële middelen ter beschikking te stellen. Door
middel van deze brief willen wij u tussentijds over de voortgang informeren.
Wij hebben uw raad op de hoogte gesteld van ons voornemen om een extern bureau
opdracht te geven een doorlichting uit te voeren naar de financiën van NDP. Alvorens de
opdracht te verstrekken hebben wij ons in verbinding gesteld met de directie van het
NDP. De directie van het NDP heeft te kennen gegeven zich te kunnen verenigen met een
doorlichting door een extern bureau.
Wij kunnen u berichten dat wij aan UNO bedrijfsadviseurs opdracht hebben gegeven om
de doorlichting uit te voeren conform de door ons in bovengenoemde brief verwoorde
kaders. UNO bedrijfsadviseurs heeft de uitvoering van de opdracht inmiddels ter hand
genomen en zal daarbij alle relevante financiële informatie zoals begrotingen en
jaarrekeningen betrekken.
Inmiddels is ook de jaarrekening 2009 NDP beschikbaar en hebben wij hiervan kennis
genomen. De geconsolideerde jaarrekening 2009 van NDP sluit met een verlies van
€ 3.035.465 vóór belastingen. Door het verlies over 2009 is het eigen vermogen ultimo
2009 negatief geworden. Het negatieve eigen vermogen per 31 december 2009 bedraagt
€722.231.
Wij hebben aan UNO bedrijfsadviseurs verzocht ook deze jaarrekening te betrekken bij
het opgedragen onderzoek.
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Het streven van UNO bedrijfsadviseurs is gericht om de doorlichting ultimo september
2010 af te ronden. Na het uitbrengen van de rapportage zullen wij u zo spoedig als
mogelijk nader informeren.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,
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