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Kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4

Geachte leden van de raad,
Bijgaand ontvangt u ter informatie de kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen
betreffende het vierde kwartaal van 2012.
Over de voortgang van de realisatie van het programma Centrumvernieuwing Emmen wordt
verantwoording afgelegd door middel van kwartaalrapportages. Beoogd wordt dat deze
rapportages op overzichtelijke wijze inzicht verschaffen in de voortgang van het behalen van
de programmadoelstellingen.
De rapportage is op hoofdlijnen ingericht en geeft een beeld van de voortgang van de projecten
en programmathema's. In 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.
Er is apart een bijlagenboek toegevoegd, waarin desgewenst achterliggende informatie te
lezen is.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Onderwerp: agendering kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4

Geacht presidium,
In de commissievergadering van BME d.d. 14 maart 2013 heeft de CDA fractie aangegeven agendapunt
(11N) te willen bespreken in de eerstvolgende commissievergadering BME. 11 N betreft "Brief college
inzake kwartaalrapportage Centrumvernieuwíng Emmen 2012-4 + bijlagen RIS.5986 en RIS.5987."
Primair omdat in onze visie dergelijke zeer belangrijke (tussentijdse) rapportages de aandacht dienen te
krijgen die ze verdienen; we praten als commissie regelmatig uitgebreid over zaken van mindere
importantie! Het is al weer een tijd geleden dat we inhoudelijk over alle ontwikkelingen en het belang
daarvan voor Emmen hebben gesproken. Sterker nog; je krijgt de laatste tijd de indruk dat de
ontwikkelingen alleen maar betekenen; overlast en gele borden. Aan de andere kant nopen een aantal
oranje en zelfs rode signalen in de rapportage ook tot het met elkaar even stilstaan bij de voortgang in
het proces en een gezamenlijke bewustwording van hetgeen zich allemaal afspeelt.
Daarnaast wil de CDA fractie graag met de andere fracties van gedachten wisselen over de vraag hoe
deze rapportages in het vervolg zouden kunnen worden verbeterd. Niet uitgebreid! De huidige
rapportage is zeer uitgebreid (misschien wel te uitgebreid), wat leidt tot veel gegevens, maar daarmee
niet altijd tot adequate (bewakings)informatie voor de Raad als controlerend orgaan.
Het bovenstaande komt mede voort uit het gegeven dat de Rekenkamer al in een aantal dossiers zich
kritisch heeft uitgelaten over de wijze waarop wij als Raad invulling geven aan onze controlerende taak.
In dat kader dienen ons inziens dergelijke rapportages standaard te worden geagendeerd.

Namens de fractie van het CDA,
Auke Oldenbeuving

