Dekking __________________________________________________________________
Programma
Ref.

1

Programma 2 Economie en werkgelegenheid
Financiële deelname gemeente Emmen in LEADER gebied
Zuidoost Drenthe

B&Wbesluit

16.0199

3

Programma 5 Bouwen, wonen en milieu
Boekwinst verkoop grond en opstallen Handelsweg 1

16.0101

Beschikbaarstellen van budget tbv fase 1 van de bodemsanering 16.0299
Vaart ZZ te Nieuw Amsterdam

Programma 8 Sport en cultuur
Subsidie 2016 Ouderenactiviteitenbudget, onderdeel
knelpuntenpot Seniorensport

16.0230

Totaal
5

6

2

-

152.000- tgv Reserve boekwaarden

125.000

5

125.000

-

5.000

Landelijk Gebied

tlv Reserve bodemsanering

27.0009

-

13.090

50.000

Totaal
RECAP

17.847

50.000

Totaal budgetwijzigingen
Totaal dekking

90.581
90.581

Totaal investeringen

50.000
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5.000 tlv subsidiebeschikkingen sociaal cultureel werk

5.000
9

17.847

16.0171

Reserve Investeringsbudget

5

-

Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen
Kredietverzoek voor vervanging blade servers

8l.644

Dekking

81.644

13.090

Totaal

Bedrag

152.000-

5.000

Programma 9 Sociaal domein
Privacy protocol netwerken sociaal domein en subsidieverlening 16.0239
tbv leertuin privacy.

Progr.

8l.644

27.000-

Totaal
4

Invest.

81.644

Totaal

2

Bedrag

13.090 tlv Reserve Sociaal Domein

13.090
10

17.847 tlv duurzame middelen afdeling FAC
17.847

Ref.

l'oelichting

op de bcgrotingsw

ijziging

In maart 2016 treedt het provinciale
van LEADER,
Coevorden
gegeven

een Europees

en Emmen zijn gevraagd
aan het stimuleren

stellen voor de verstrekking
bijdrage

Behandelend

ambtenaar:

Afdeling:
Bedrag 2016:

Ref.
3

programma

om bestuurlijk

Plattelandsontwikkeling

voor de stimulering
en tinancreel

van brede plattelandsontwikkeling
van subsidie

3 in werking. Vanaf die datum kunnen

van plattelandsontwikkeling.

deel te nemen aan de uitvoering.

volgens de werkwijze

in het kader van het LEADER

in de jaren 2017 tot en met 2020 jaarlijks

Portefeuillehouder:

Ref.
2

openstellingsbesluit

(subsidie)

programma

van LEADER.
Zuidoost

groot € 81.644 wordt ten laste gebracht

Zuidoost

Met het Europese
Besloten

Drenthe.

subsidieaanvragen

Drenthe is aangewezen

Plattelandsontwikkelingsprogramma

is een gemeentelijke

In 2016 wordt de bijdrage

van het volume

worden ingediend

als LEADER

Investeringsbudget

bijdrage

gebied.

voor projecten
De gemeenten

2014-2020

van € 81.644 jaarlijks

en activiteiten

(POP) wordt opnieuw

invulling

in de periode 2016 tot en met 2020 aan de provincie

tot een bedrag van € 81.644 ten laste gebracht

Landelijk

in het kader

Aa en Hunze, Borger-Odoorn,

van de reserve Investeringsbudget

Drenthe beschikbaar

Landelijk

Gebied.

te

De

Gebied.

R. van der Weide
H. de Jong
OBD
€ 81.644
€ 81.644
Tlv Reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied
Tlv Volume Investeringsbudget Landelijk Gebied

Bedrag 2017 tim 2020:
Dekking 2016:
Dekking 2017 tim 2020
Toelichting op de bcgrotingsw ijziging
Op de verkoop van gemeentegrond en opstallen aan de Handelsweg 1 te Emmen wordt een boekwinst verwacht. Het verwachte resultaat van € 152.000 wordt ten gunste gebracht van de reserve boekwaarden gebouwen en gereserveerd voor
de (tijdelijke) aanpassingen/verschuivingen van huisvesting voor de afdelingen SPC en DNW.
Portefeuillehouder:
B.R. Arends
Behandelend ambtenaar:
l.M.H. ter Bogt
Afdeling:
OBD
Bedrag:
-€ 152.000
Dekking:
Ten gunste van reserve boekwaarden
'l oelichting op de begrotlngsw ijziging
Aan de Vaart ZZ te Nieuw Amsterdam zijn diverse ontwikkelingen voorzien. Een aantal verpauperde panden (nr. 12 tim 19) maken plaats voor de bouw van 2 nieuwe winkels. Ook het openbaar gebied zal de komende jaren opnieuw
worden ingericht. Eén van de knelpunten voor de geplande ontwikkeling en de herinrichting bleek de aanwezigheid van een bodemverontreiniging te zijn. Deze bodemverontreiniging is ontstaan ter plaatse van een voormalige
huisbrandolietank in het openbaar gebied. De verontreiniging heeft zich vanuit de in het openbaar gebied gelegen bronlocatie verspreid tot onder het voormalige winkelpand op het perceel Vaart ZZ 19. Om de voorgenomen ontwikkelingen
mogelijk te maken, wordt de verontreiniging ter hoogte van het perceel Vaart ZZ 19 gesaneerd. De kosten voor onderzoek en saneringsuitvoering ad € 125.000 worden ten laste gebracht van de Reserve Bodemsanering.

Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Afdeling:
Bedrag:
Dekking:

R. van der Weide
W.J. Bijsterbosch
OBD
€ 125.000
tlv Reserve bodemsanering

Ref.
4

Tocliehting
groepen

niet.

genoemde

(voor huur) naar de MBvO
zelfstandige

in overleg met de beheerders

dat groepen dre door het beëindigen

(Meer Bewegen

leidsters

afspraken

oneerlijke

voor Ouderen)
concurrentie

-groepen

situaties

in de praktijk

gecreëerd.

te laten maken over de kosten van zaalhuur

van de huidige regeling

geleid tot scheve situaties

Besloten

is om de huidige

voor hun activiteiten.

dreigen om te vallen (door te geringe deelname)

tijdelijk geholpen

J. Bos

Behandelend

O.W. Hoftijzer
OBD
€0
€ 5.000
tlv subsidiebeschikkingen sociaal cultureel werk

Krediet:
Bedrag:
Dekking:

ambtenaar:

waarbij (in hetzelfde

subsidieregeling

Ingaande

Portefeuillehouder:
Afdeling:

Ref.
6

ijziging

Hiermee werden voor de inmiddels

datum rechtstreeks

bijvoorbeeld

Ref.
5

op de bcgrotlngs»

In 2015 heen de subsidieverstrekking

I augustus

gebouw)

bestaande

voor de MBvO-groepen

2016 wordt een knelpuntenpot

kunnen worden middels een bijdrage

groepen gesubsidieerd

werden en nieuw gestarte

per 31 juli 2016 afte laten lopen en de leidsters
in het leven geroepen

vanaf

van € 5.000. Doel daarvan

is

uit deze knelpuntenpot.

roelichting op de bcgrotings\\ ijziging
Uiterlijk per I januari 2017 worden gezamenlijke afspraken over privacy ingevoerd die geschikt zijn voor alle sociale netwerken in Emmen. Het privacy protocol voorziet in de belangrijkste afspraken. Een specifiek kort
aansluitingsdocument regelt bijzonderheden per netwerk, afhankelijk van de wetgeving, het doel en de samenstelling daarvan. Na een invoeringstraject ontstaat daarmee een beter werkbare praktijk in de Emmense sociale netwerken op het
gebied van privacy. Om recht te doen aan verschillende looptijden van bestaande privacy-afspraken in sociale netwerken en ter vermijding van te snelle wisseling van afspraken per netwerk, wordt een uiterste datum van invoering per
netwerk voorgesteld van I januari 2017. Omdat het cultuuraspect een belangrijk onderdeel is van het omgaan met persoonlijke gegevens nemen trainingen een belangrijke plaats in. Hiertoe wordt een subsidie van € 13.090 beschikbaar
gesteld aan het Innovatiecentrum Zorg & Veiligheid voor een leertuin privacy.
Portefeuillehouder:
J. Bos
G.M. Groen
Behandelend ambtenaar:
OBD
Afdeling:
€ 13.090
Bedrag:
Reserve sociaal domein
Dekking:
'I oelichting op de begrotlngsw ijziging
De blade servers hebben niet meer voldoende capaciteit om verdere groei en redundantie te faciliteren, Daarom worden de 8, in 2013 aangeschafte, blade servers vervangen. Voor de aanschafvan 8 blade servers wordt een krediet
beschikbaar gesteld van € 50.000. De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten van € 17.847 worden gedekt uit het budget duurzame middelen binnen de afdeling Facilitaire Ondersteuning team Infrastructuur.
Portefeuillehouder:
J. Bos
M. Hindriks
Behandelend ambtenaar:
FAC
Afdeling:
€ 50.000
Krediet:
€ 17.847
Bedrag:
Duurzame middelen FAC
Dekking:

