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Uitnodiging en informatie decentralisatie EOP-budgetten

Geachte leden van de raad,
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken rond het proces van decentralisatie van de EOPbudgetten. Wij doen dit door in deze brief het proces weer te geven dat het afgelopen half jaar is doorlopen.
Tevens geven we aan waar we nu staan en welke stappen wij de komende maanden zetten.
Aanleiding
In uw begrotingsvergaderingen in november 2013 heeft u besloten om de EOP-budgetten te decentraliseren.
Gelijktijdig met het doorvoeren van een efficiencykorting van 10% op de budgetten vanaf 2015. Nadat wij over
deze bezuinigingstaakstelling hadden besloten, zijn alle EOP-besturen per brief van 1 april zorq geïnformeerd.
Watis ergebeurd?
Op 10 en 17november 2014 zijn de bestuurders (m.n. penningmeesters) van de EOP's uitgenodigd voor een
informatie- en brainstormavond. Met een inleiding van wethouder Wilms waarin hij het eerder genoemd
besluit van uw raad toelichtte. Daarna volgde een voorlichting over:
- de verschillende juridische bestuurlijke vormen (vereniging, stichting, etc.);
- de eonsequenties hiervan voor afdracht van BTW.
- wat dit inhoudt voor de administratie en verantwoording van het bestuur.
In meerdere werkgroep (4 per avond) zijn onder leiding van een wijk- of dorpscoördinator 6 stellingen in
discussie gebracht. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd. Deze is weergegeven in de meegezonden
bijlage "Opmerkingen EOP-avonden". Er hebben zich 9 penningmeesters aangemeld om een werkgroep vorm
te geven. Deze werkgroep draagt de naam "Grens van het Budget".
Effecten/gevolgen
Wij beogen met deze maatregelom de regelgeving en de uitvoering met betrekking tot de EOP-budgetten te
vereenvoudigen. Deze maatregelontstaat vanuit de beleidsvisie van de gemeente Emmen 'meer van de
samenleving, een andere overheid'. In deze visie is het niet langer passend dat de gemeente als administrateur
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optreedt ten aanzien van activiteiten die de samenleving prima zelfkan.
Waar staan we nu?
De werkgroep is inmiddels drie keer bij elkaar geweest. Het doel van deze bijeenkomsten was om de
opgehaalde opmerkingen scherp te krijgen. Daarbij is gefocust op een uitwerking die instemming had bij alle
aanwezigen.
Tevens is er tijdens de vergaderingen voor gezorgd om specifieke informatie helder te krijgen. Eén aspect is
lastig om zonder financiële gevolgenvoort te zetten. En dat betreft de BTWcompensatie. Er bestaat voor beide
partijen een werkbare oplossing. De gemeentelijke organisatie is in gesprek met de landelijke
belastinginspecteur hoe dit aspect door gemeente en EOP's valt in te passen. De verwachting is dat de
Belastingdienst hier in 2015 duidelijkheid over geeft.
Welke stappen zetten we nog?
de werkgroep gaat in gesprek met de raadsleden,
de werkgroep informeert hierover de achterban en geeft terugkoppeling aan de gemeente (juni);
de werkgroep adviseert over aanpassingen in de EOP-verordening en beleidsregels (juli);
de gemeentelijke organisatie zoekt in overleg met de Belastingdienst een oplossing voor de BTW
compensatie;
het college zal een aangepast/nieuw beleid voorleggen aan de Gemeenteraad (september);
Een aangepaste verordening en/of beleidsregels kondigt de gemeente af en treedt in werking (per 1
januari).
Uitnodiging informatieve bijeenkomst
We nodigen u uit voor een informatieve bijeenkomst over decentralisatie EOP-budgetten op maandag
18 mei a.s. van 19.30 - 21.30 uur, vergaderruimte C 4.07, gemeentehuis (achteringang Vreding).
Graag horen wij vóór 14 mei a.s. ofu wel/niet aanwezig bent (via secretariaateop@emmen.nl).
Informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Wim Wessels, teamleider afdeling DNW,
via telefoonnummer 14 0591.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,

B.D. Wilms,
Wethouder van Overlegpartners/Mondiaal Beleid.
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vooraankondiging bezuinigingsmaatregel ingaande

2015

en decentralisatie EOP-budgetten

Geachte heer, mevrouw,
Bij de vaststelling van de begroting 2014 in de raadsvergaderingen van 4 en 7 november jl. heeft de raad
besloten:
• de EOP budgetten met ingang van de periode 2015 - 2016 - 2017 te decentraliseren.
• en gelijktijdig met ingang van 2015 op de EOP budgetten een efficiencykorting toe te passen van 10%.
De maatregel wordt enerzijds ingegeven vanuit de beleidsvisie van de gemeente Emmen "Meer van de
Samenleving, een Andere Overheid". In deze visie is het niet langer passend, dat de gemeente als
administrateur optreedt voor de samenleving ten aanzien van activiteiten die de samenleving prima zelf kan.
Met deze maatregel wordt ook beoogd om de regelgeving m.b.t. de EOP-budgetten te vereenvoudigen.
Daarnaast maakt de financiële situatie van de gemeente Emmen het noodzakelijk om besparingen te
realiseren.
Nu de raad bovenstaande heeft besloten, is het gewenst om naar de uitwerking te kijken.
De komende periode willen we graag met u in overleg treden over de manier waarop deze maatregel het beste
kan worden doorgevoerd in de budgetperiode 2015 - 2016 - 2017.
Binnenkort zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Mocht u toch nog behoefte hebben aan nadere informatie, dan kunt u zich richten tot het secretariaat van de
afdeling Dorpen en Wijken via telefoonnummer 14 0591.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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Opmerkingen

EOP avonden overdracht

Budget zelfbeheren

};>
};>

Sparen

Ondersteuning

Overig

2014

Sneller handelen = sneller resultaat
Zelf uitvoeren = zelf meer verantwoordelijkheid
Is ook blijk van vertrouwen

Verdeeld:
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Betrokkenheid bewoners

november

Wel meer werk, maar:
};>

Voorwaarden of vrijheid

budgetten

Geen voorwaarden (neem ons serieus)
Wel voor besteding aan verbetering leefbaarheid
Wel voorwaarden
Wel verantwoording afleggen
Vrijheid (3x)

Bij besteding en verantwoording:
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Informeren + vragen (thema-avonden)
Successen vieren
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Met doelook langer dan 3 jaar
Ja, langer dan 3 jaar
Geen vermogen opbouwen
Ook aan elkaar lenen
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Boekhoudprogramma (eenheid in registratie)
Vaste aanspreekpersoon
Ook bij subsidieaanvragen

Ja:

Ja:

Divers:
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Blijft huidige verdeelsleutel?
EOP's kunnen meer samenwerken (kennis delen)
Meer invloed op gemeentelijke taken
Gemeente moet projecten goed opzetten

