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Verlenging beschikbaarstelling van de reserve van 2013-2014: Promotie Centrumvernieuwing Emmen
Geachte leden van de raad,
Eind 2012 hebben wij besloten om voor de jaren 2013, 2014 en 2015 een bedrag van C 50.000,- beschikbaar
te stellen voor activiteiten en evenementen, om het centrum aantrekkelijk te houden tijdens de
bouwwerkzaamheden en aantrekkelijk te maken vanwege de bouwwerkzaamheden, zoals in het promotieplan
Centrumvernieuwing Emmen staat vermeld (BW.12.1272).
Tevens werd in dit voorstel besloten om in geval de totaal beschikbare subsidie niet (volledig) wordt benut in
eenjaar, het restant in een reserve te storten ten behoeve van extra communicatie- en openingsactiviteiten in
2015 (RA13.0003).
Uw raad heeft op 28 februari 2013 ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Promotie
centrumvernieuwing Emmen voor de reservering van de restant-subsidie ten behoeve van de
openingsactiviteiten in 2015.
De Stichting Ondernemersfonds Emmen-centrum heeft ons bij brief van 13 september verzocht de reserve te
mogen inzetten voor activiteiten in 2016, om te kunnen aansluiten bij de openingsactiviteiten rond het nieuwe
theater en WILDLANDS Adventure Zoo.
Gelet op het feit dat de opening van het theater en WILDLANDS Adventure Zoo in 2016 zal plaatsvinden
hebben wij op 27 oktober besloten medewerking te verlenen aan dit verzoek.
Wij willen uw raad voorstellen conform het verzoek van 13 september 2015 van de Stichting
Ondernemersfonds Emmen Centrum de niet bestede middelen in de bestemmingsreserve Promotie
centrumvernieuwing Emmen niet in 2015, maar in 2016 te onttrekken voor extra communicatie- en
openingsactiviteiten in het kader van de centrumvernieuwing Emmen.
Uw raad krijgt dit voorstel via het besluit begrotingswijzigingen voorgelegd in de
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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