Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

(bi

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl

Programma
Centrumvernieuwing
Emmen

Aan de raad van de gemeente Emmen

ons kenmerk

uw kenmerk

14.028844

behandeld door

bijlage
1

L. Schomaker-Siekman

datum

telefoon

fax

e-mail

20 maart 2014

14 0591

(0591)685599

gemeente@emmen.nl

onderwerp

Financieel Meerjaren Perspectief Atalanta

Geachte leden van de raad,
Bij de ontwikkeling van het project Atalanta wordt de financiële strategie steeds verder
uitgewerkt, met als basis het raadsbesluit van 18 december 2008. Middels een regulier te
actualiseren Financieel Meeijaren Perspectief Atalanta wordt inzicht gegeven in de stand van
zaken. Bijgaand bieden wij u ter informatie aan het Financieel Meeijaren Perspectief Atalanta
(FMP), versie 11 maart 2014 met daarbij een samenvatting voor communicatieve doeleinden.
Het Financieel Meerjarenperspectief betreft een Atalanta-product. Dit betekent dat alleen
Atalanta-projecten hierin zijn opgenomen en niet de andere projecten binnen
Centrumvernieuwing Emmen (CvE). Dit omdat de raad, in het kader van het besluit van 18
december 2008, Atalanta afzonderlijk inzichtelijk wil houden en tevens als uitgangspunt is
gekozen dat verschuivingen in financiering ļ dekking, etc. alleen mogelijk zijn binnen
Atalanta. Ook DPE en DPE Next vormen geen primair onderdeel van het Financieel
Meerjarenperspectief Atalanta (FMP).
Het FMP is gebaseerd op de gegevens van het raadsbesluit van 18 december 2008, en gericht
op het gemeentelijke deel per maart 2014, omvattend C 237,3 miljoen euro (C 261,5 miljoen
minus C 4 miljoen inbreng boekwaarde Traverse, minus C 11 miljoen privaat deel WvO en
minus C 9,2 miljoen overheveling naar projecten buiten Atalanta).
Het FMP Atalanta bevat:
" U itgangspunten voor het opstellen van het FMP
" Overzicht ontwikkelingen sinds vorige versie FMP van februari 2012
" Indicatieve meerjaren investeringsraming
" Indicatieve meerjaren dekkingsraming
" Meerjarenprognose gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie
" Risicoprofiel dekking gemeentelijke investeringen
" Relevante risico's inzake investeringen en dekking.
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In hoofdlijnen valt uit het geactualiseerde FMP af te lezen dat in de dekking voor de geraamde
investeringen Atalanta grotendeels i s voorzien. Er is nog een hoog risico ten aanzien van het
verwerven van de rijksmiddelen van C 17 miljoen voor de dekking van de ontwikkeling locatie
Hoofdstraat ļ de schadeloosstelling à fonds perdu aan DPE.
In het afgelopen jaar zi jn de projecten Bijkomende Infrawerken, Bereikbaar Emmen Centrum
en het Centrumplein nader uitgewerkt en vastgesteld, en geplande Atalanta-investeringen zi jn
gelabeld aan de verschillende subsidies. Bi j de uitwerking van de plannen zi jn ook de globale
investeringsramingen nader gedetailleerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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