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Gewijzigde invulling vriendenaandeel DPE Next

Geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel met betrekking tot de gewijzigde
invulling van het vriendenaandeel DPE Next in de raadscommissievergadering Bestuur en
Middelen van 10 september j.l. wil ik u hierbij schriftelijk nader informeren over de wijze van
betaalbaarstelling van de verdubbelingsbijdrage van de gemeente van maximaal {; 1 miljoen en
de einddatum van deze verdubbeling.
In de brief van DPE van 11 augustus 2015 met betrekking tot de gewijzigde invulling van het
vriendenaandeel DPE Next is door DPE met betrekking tot de wijze van betaalbaarstelling van
de maximale {; 1 miljoen verdubbelingsbijdrage van de gemeente Emmen het volgende
opgenomen:
"In het gewijzigde voorstel zal de Stichting Administratiekantoor Vrienden, nog altijd
worden opgericht. Voor de bij deze Stichting ontvangen bijdragen zullen aandelen worden
uitgegeven. Deze aandelen zullen echter niet worden gecertificeerd. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn de aanzienlijke notariële en administratieoe kosten, ook in de toekomst. De
ontvangen bijdragen bestaan o.a. uit giften en de ontvangsten uit de verkoop van
Vriendencertificaten. Daarnaast zal de bijdrage van de gemeente Emmen ad C 1.000.000
omgezet worden in aandelen. "
Aangezien het college voorstelt met het verzoek tot wijziging van DPE in te stemmen, zal ook
wat betreft de wijze van betaalbaarstelling van de verdubbelingsbijdrage van de gemeente van
maximaal {; 1 miljoen aan DPE het voorstel van DPE worden gevolgd. Hiermee wordt hetgeen
hierover bij de vaststellingsovereenkomst schadeloosstelling injuli 2012 met DPE is
overeengekomen het meest benaderd.
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Er is geen formele einddatum gesteld met betrekking tot de verdubbelingsbijdrage van
maximaal € 1 miljoen vanuit de gemeente. DPE heeft er uiteraard alle belang bij om de
sponsoring zo snel mogelijk te realiseren en daarmee de verdubbeling te kunnen verkrijgen
van de gemeente. Zoals in de commissie aangegeven lijkt 2017 echter een redelijke na te
streven einddatum.
Ik vertrouwerop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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