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Plaats

: Emmen

Datum

: 7 november 2016

Onderwerp

: Begroting2017, inclusiefmeerjarenraming2018-2020, raadsvoorstel nr. RA16.0095

Betreft

: opplussen knelpuntenpot geprivatiseerde sport met € 50.000,- voor 2017

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 9 november 2016,

Constaterende dat:
De besturen van de stichtingen van de vier geprivatiseerde zwembaden en drie
geprivatiseerde sporthallen ( in Erica, Nieuw Weerdinge, WeiteveenjNieuw Schoonebeek,
Barger Oosterveld en Emmer-Compascuum) zowel in een overleg met de
portefeuillehouder sport als in een brief van juni 2016 aan de gemeenteraad hun zorgen
hebben geuit over de financiële situatie van hun stichtingen
Een onderdeel van de financiële problematiek de zogenoemde 'knelpuntenpot' is die met
het vaststellen van de begroting 2015 gehalveerd is tot € 50.000,De besturen aangeven dat de combinatie van deze bezuiniging, het niet-indexeren van de
gemeentelijke subsidie gedurende lange jaren, en de WOZ-belasting naar hun mening het
voortbestaan van de sportinstellingen op lange termijn in gevaar brengt
De besturen van deze stichtingen in het overleg met de gemeente over deze problematiek
op dit moment niet verder komen, en zich daarom tot de gemeenteraad hebben gewend

Overwegende dat:
Uit de juni-brief van de besturen van de betrokken stichtingen blijkt dat hun zorgen
weliswaar aangehoord en besproken zijn, maar er nog geen perspectief op een oplossing is
geboden
De besturen in deze brief aangeven dat de knelpuntenpot een omvang van € 100.000,-

moet hebben om noodzakelijke onderhoudsinvesteringen

te doen

De besturen het nu niet aandurven om (op eigen risico) te investeren zodat er per saldo
een patstelling lijkt te ontstaan
De besturen van de betrokken stichtingen én de gemeente gebaat zijn met een structurele
en duurzame oplossing

Van mening zijnde dat

Het college opnieuw in gesprek moet gaan om een structurele oplossing voor de algehele
financieringsproblematiek van de betrokken stichtingen te vinden
Dat dit overleg enige tijd zal duren en niet gebaat is met een te te grote tijdsdruk, zodat
een oplossing niet eerder dan in begin 2017 verwacht mag worden
De besturen op dit moment, d.w.z. voor het jaar 2017, geholpen zijn met het ophogen van
de knelpuntenpot tot € 100.000,Besluit derhalve het voorstel als volgt te wijzigen:

Aan het raadsbesluit een punt 10 toe te voegen dat als volgt luidt:
"10. Aan de zogenoemde knelpunten geprivatiseerde instellingen voor het jaar 2017 €
50.000,- toe te voegen en dit laste te brengen van voor 2017 geprognosticeerde
begrotingsresultaat ad € 255.000,-"

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:
Christen Unie

H. Huttinga

