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Programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020 en Kwartaalapportage 2012-01/02

Geachte leden van de raad,
In 2011 is het programma Centrumvernieuwing Emmen ingesteld, bestaande uit de diverse
samenhangende projecten in EmmenCentrum, waaronder Atalanta. Om over de voortgang
van het programma te kunnen rapporteren is door ons een programmaplan met de
inhoudelijke doelstellingen vastgesteld en voor u ter informatie bijgevoegd. Gelijkertijd zenden
wij u ter informatie de eerste rapportage in nieuwe vorm, inclusief bijlagenboek.
Hieronder geven wij op beide toegestuurde documenten een korte toelichting:
A Programmaplan Centrumvernieuwing Emmen 2012-2020
Het vastgestelde programmaplan bevat de inhoudelijke doelstellingen en kaders van de
integrale gebiedsontwikkeling Centrumvernieuwing Emmen. Dit programmaplan geldt voor
de duur van het programma, derhalve van 2012 - 2020. Jaarlijks, bij het vaststellen van het
programma-jaarplan, wordt bezien of dit programmaplan aangepast moet worden.
Onderliggend en aanvullend aan dit programmaplan zijn vele vastgestelde documenten, zowel
voor wat betreft inhoud als proces, beschikbaar. In dit programmaplan is derhalve geen nieuw
beleid opgenomen.
B Kwartaalrapportage 2012-01/02
Aan de hand van het programmaplan wordt over de voortgang van de realisatie van het
programma verantwoording afgelegd middels kwartaalrapportages, zoals gebruikelijk was bij
Atalanta. Beoogd wordt dat deze rapportages op overzichtelijke wijze inzicht verschaffen in de
voortgang van het behalen van de programmadoelstelling. De rapportage is op hoofdlijnen
ingericht en geeft een beeld van de voortgang van de projecten en programmathema's. Er
wordt apart een bijlageboek toegevoegd, waarin desgewenst achterliggende informatie te lezen
is. I n deze rapportages is aangegeven welke projecten behoren tot Atalanta, zodat de voortgang
van de realisatie van het raadsbesluit van 18 december 2008 te volgen is.

Gemeente Emmen,

Bijgevoegd is de vastgestelde kwartaalrapportage 2012-01/02, die handelt over de periode
l januari tot l juni 2012. In verband met het omzetten van de projectorganisatie en
rapportagevormen is er voor gekozen om voor de eerste twee rapportages van 2012 iets
ruimere perioden aan te houden, met ingang van het vierde kwartaal 2012 wordt weer per
kwartaal gerapporteerd. De nog lopende implementatie van de vernieuwde organisatie is ook
de reden waarom in deze rapportage een aantal gegevens nog niet beschikbaar is.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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