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5 december 2008.

onderwerp

Stukken ter inzage betreffende Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen

Geachte leden van de raad,

Zoals toegezegd in de raadscommissie Bestuur en Middelen van 4 december jl. liggen er
voor u documenten ter inzage behorende bij het raadsvoorstel Centrumontwikkeling
dierenpark-theater Emmen. Het gaat hierbij om de navolgend documenten:

la
lb
2
3
4
5
6

Jaarrekening 2007 NDP (wordt
nagezonden)
Accountantsverklaring 2007 NDP (wordt
nagezonden)
Brief NDP dd 18 november 2008
Taxatierapportages Troostwijk (geheim)
Brief gemeente - Dierenpark Emmen dd 13
november 2008
NOM-rapportage dd 5 mei 2008
Rapportages Nysingh dd 29 oktober en 30
o k t o b e r 2 0 0 8 (In de rapportages wordt gesproken over
het 'aandeelhouderschap' van de gemeente. Dit is feitelijk
onjuist. Dit moet echter gezien worden als een juridische
interpretatie van de huidige situatie, waarover de
opvattingen nog uitgewerkt moeten worden)

7a
7b
8

Gezamenlijke persverklaring gemeenteprovincie-DPE
RSP-brief van G.S. aan Provinciale Staten
De wereld van de risico's, rapportage OPP
oktober 2008

-2-

Afrondingsdocument ontwerpfase,
november 2008
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de burgemeester,

de gemeentesecretaris,
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Griffie

behandeld door
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Emmen,
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8 december 2008

onderwerp

Stukken ter inzage mbt Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen

Geachte leden van de raad,
Bijgaand ontvangt u een tweetal brieven afkomstig van het college van B&W. Het betreft
hier de uitvoering van de toezegging, gedaan in de raadscommissie Bestuur en Middelen
van 4 december jl. aangaande het ter inzage leggen van documenten over bovengenoemd
onderwerp.
De in de brief van 5 december genoemde documenten liggen in de leeskamer voor u ter
inzage, een tweetal (la en lb) zal aan de griffie worden nagezonden en daarna z.s.m. ter
inzage worden gelegd. Op de rapportages van Troostwijk Taxaties B.V. is door het
college de verplichting tot geheimhouding gelegd (artikel 55 Gemeentewet). Deze
rapportages zijn, wanneer gewenst, door u bij mij in te zien.
Met vriendelijke groeten,

griffier

