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Betreft

Concept Begrotingswijziging 2015

Geachte College's,
Bijgaand treft u de concept Begrotingswiiziging 2015 van de EMCO-groep aan, met
het verzoek deze door te geleiden naar uw Gemeenteraden, teneinde hen in de
gelegenheid te stellen hierover hun gevoefen kenbaar te maken.
De directe aanleiding voor de begrotingswijziging is gelegen in de gevolgen van het
besluit om tijdelijke contraeten om te zetten in vaste dienstverbanden en de
financiële vertaling daarvan.
De eerder goedgekeurde begroting sloot met een tekort van € 2.533.000,~. terwijl de
voorlîggende gewijzigde begroting, mede door de verwerking van een toegekende
subsidlevarhoging in september, uitkomt op een tekort van € 2.158.000,-.
Gezien de cruciale rol die de subsldievaststeUlng in de begroting speelt en het feit
dat de totale subsldle pas in aprllrrnel, na monltorfnq van het Ministerie, dêfinitief
bekend zal zijn, willen wij u in overweging geven het positieve verschil t.o.v, de
oorspronkelijke begrotîng nog niet onmiddeHijk in te boeken.
Om dezelfde reden kunnen wij pas na de vaststelling van de definitieve subsidie
door het Ministerie in mei een betrouwbare Meerjarenraming verstrekken.
Hoogachtend,
Namens het Dagetijks Bestuur,

Aan

: Leden Oagelijks Bestuur
: Gewijzigde begroting 2015

Onderwerp
Van

:J. Mug
: 16 januari 2015

Datum

In Juli 2014 is de begroting voor 2015 opgesteld, wáama deze op 20 augustus door het
Dagelijks Bestuur en op 8 oktober door het Algemeen Bestuur Is goedgekeurd.
Oe goedgekeurde begroting sloot met een verlies van € 2.533.000. In december 2014 is het
besluit genomen om de medewerkers die een aflopend contract hadden, ~lj goad
functio'neren, in vaste dienst te nemen. Daarnaast zijn er andere wijzigi!)gërtQpgetreden, die
hieronder worden toegelicht.
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Netto opbrengsten

In de goedgekeurde begroting was rekening qehouden met la~@.t~,:.gpbrengs~!h De oorzaak
was onder andere dat de aflopende tijdelijke contreeten t1i~t:¢'óuO'én)¥ordenvèff~ngd~ gezien
de hiervoor genoemde .beleidswijziging in deze, zullen er,~êi5~Ç!tdo ftt~01538 FTe:~$'"meer in
dienst zijn. dan eerder aangenomen. Deze medewe~~(!? genë'f~H?r_l.~lm brutomarge van
€ 228.000,~. Daarnaast is de aanneemsom voor hetoeheer van 'dé::parkeergarages in
Emmen tussentijds verhoogd met € 50.000,·,
.',:
,;
'::'>.
In Coevorden verhuurden wij een deel van het ttlda~lI!~le.Rähq aan ~:e«;)Vàsserii. De
wasserij heeft de huurovereenkomst per .1.,Jaril.@fl 2Ö'1~;~~p·gezegd"'~aàtdoorde
huuropbrengsten € 32.000 lager zullen uttRomen:
"',:
,.,"
Per saldo zijn de totale opbrengsten € 26,p.OOO,hoger
dan~~rd~fgeraamd,
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Overige personeelskosten WSW:'

De overige personeelskosten
praktljkleren is verhoogd.
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lager ult/doordat de verwachte subsidie voor
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Salariskosten ambtelijk" pe~g:fiêl:il ;, . r.. ,
De salariskosten V9~r;;?:JJ~'p:j;~Hjk'13~rsoneel iilrtmet € 65.000,- verlaagd. ,Dlt wordt veroorzaakt
doordat een ambtëfljk méèf~:werKertl(\tslag heeft genomen en het pens~oenfonds ABP de
premies heeft vatfaagd.
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ko~ten voo{ÎnhUW'l~~n exterrf:personeel zîjn verhoogd met € 120.000,-. Deze verhogÎng
wordt Y90rnamelljk vef&Q:@~~~~ ·,door het verplicht Overnemen van 4 parkeerbeheerders van
het vorige bedrijf dat het pài'Kèerbeheer voor de gemeente Emmen uitvoerde. Deze
medewé,tkers moesten'deor een uitspraak van de kantonrechter door Emco in dlenst worden
genomeÏ1}lQmdat er sPJ~ke zou zijn van Overgang van Onderneming. De parkeerbeheerders
worden verlobhd
in M~1=lex en doorbelast aan EMCO.
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Overige bedrijfskosten
De overige bedrîjfskosten zijn ten opzichte van de goedgekeurde begroting verlaagd met een
bedrag van € 65.000,-. De energiekosten en de huurkosten, die onder deze post worden
verantwoord. zijn respectievelijk verlaagd met € 50.000,- en € 15.ÖOO.~. Reden is datde
energiekosten in 2015 door de energiebesparende maatregelen en de lagere tarieven lager
kunnen worden begroot.
Door de detachering per 1 januari van de groenmedewerkers bij de gemeente Coevorden,
konden locaties, die voorheen werden gehuurd, worden opgezegd, waardoor de huurkosten
met € 15.000 kunnen worden verlaagd.

