Dekking __________________________________________________________________
Programma

1

Programma 1 Inwoners en bestuur
Financiële verantwoording organisatie referendum over de

B&Wbesluit

16.0526

Invest.

Bedrag

Progr,

-

153.135

Bedrag

1

Dekking

32.135 Egalisatiereserve verkiezingen

associatieovereenkomst EU-Oekraïne
10
Totaal
2
3
4

Programma 4 Onderwijs en jeugd
Subsidieverlening en -vaststelling voor het experiment van
Stichting Catch gericht op jongeren in Angelslo
Verkoop voormalige openbare basisschool "Het Rietveld"
- verkoopwinst
Bestemming ontvangen bedrag OHBA-regeling m.b.t. AZCschool "Hesselanden".
- kosten ivm uitbreiding

153.135

6
7
8
9

Programma 5 Bouwen, wonen en milieu
Beschikbaar stellen budget tbv asbestsanering voormalige
Drifthoeve Valkenveld Emmen
Locatiekeuze inloopvoorziening
Bijdrage inrichtingskosten tussenvoorziening Tynaarlo
Evaluatie aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en
Jeugdwerkloosheid
Anterieure overeenkomst Ontwikkeling Vaart ZZ 11-19a te
Nieuw Amsterdam
- Bijdrage parkeervoorziening
- Sloopkosten

153.135

16.0373

3.750

4

16.0647

50.650-

4

16.0727

124.150

4

Totaal
5

-

77.250

121.000 Rijksbijdrage (algemene uitkering)

-

3.750 Reserve sociaal domein
50.650- Reserve boekwaarden
124.150 Vergoeding COA

77.250

-

16.0564

99.850

16.0649
16.0651
16.0473

35.500
36.330
163.000

335.000

7.500
112.000

84.000

5
5
5

99.850 Reserve bodemsanering
35.500 Opbrengst verhuur
36.330 Extra middelen "Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom"
163.000 Reserve Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid

16.0603
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5
5
5

7.500 Budget investeringskredieten stimuleringsfonds Dorpen en Wijken
61.000 Reserve stimuleringsfonds Dorpen en Wijken
51.000 Reserve Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid

Aankoop- en voorbereidingskrediet locatie oude
brandweerkazerne
- krediet aankoop grond van Schaikweg 6
- voorbereidingskrediet en planontwikkeling
11 Uitgifteovereenkomst benzinetankstation Wilhelmsweg
- krediet
- grondopbrengsten
Totaal
10

Programma 8 Sport en cultuur
12 Vervangingsinvesteringen en sportvolume 2016
- vervanging diverse bedrijfsmiddelen
- aanschaf diverse sportfaciliteiten
Totaal
Programma 9 Sociaal domein
13 Offerte daklozenmonitor 2006-2015
14 Extra financiering GGD voor uitvoering Veilig Thuis Drenthe
Totaal

16.0640

5.500

5
250.000
90.000

16.0756

459.680

117.000
117.000759.000

73.654
5.200
78.854

453.000
61.300
514.300

459.680

16.0589

16.0523
16.0615

22.820
244.135

8
8

10
9

266.955

73.654 Budget binnen- en buitensport en budget sportparken
5.200 Budget uitvoering sportbeleid en sportstimulering
78.854
22.820 Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang
244.135 Reserve Sociaal domein (in 2017)
266.955

RECAP

Totaal budgetwijzigingen
Totaal dekking
Totaal investeringen

5.500 Budget rente overige gronden

1.035.874
1.035.874
1.273.300
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Ref.

loclichting

op de begrotingsv,

Op 6 april2016

is het referendum

ijziging
inzake de associatieovereenkomst

hierbij om een bedrag ad € 121.000.

Eu-Oekraïne

De totale kosten van het organiseren

gehouden.

van het referendum

Voor het organiseren
bedragen

Portefeuillehouder:

B.R. Arends

Behandelend

R. Voss

ambtenaar:

Afdeling:

KCC

Bedrag:

€ 153.135

echter

van dit referendum

€ 153.135.

heeft het rijk een financiële

tegemoetkoming

beschikbaar

Het restant van € 32.135 kan worden gedekt uit de egalisatiereserve

gesteld. Voor de gemeente

Emmen gaat het

verkiezingen.

€ 121.000 rijksbijdrage en € 32.135 tlv egalisatiereserve verkiezingen
I oelichting op de begrotlngsw ijziging
Stichting Catch heeft tot doel: jongeren weer een toekomst te bieden en zorgen dat zij houvast terug krijgen. Zij voelen zich dan weer onderdeel van de maatschappij en dragen ook hun steentje bij aan de opbouw van de wijk Angelslo.
Catch is gevestigd in de Marke en zeven dagen per week geopend. Catch biedt jongeren de ruimte, waar ze zichzelfkunnen zijn. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Vooral 's avonds is het druk bij Catch, maar ook tijdens de
pauzes en de tussenuren van de scholen weten de jongeren Catch te vinden. Er is dagelijks toezicht/begeleiding door vrijwilligers uit de wijk. Besloten is aan Stichting Catch voor 2016 een subsidie te verlenen van € 7.500 voor het
begeleiden vanjongeren in de wijk Angelslo. Hiervan kan € 3.750 worden gedekt uit de middelen Veiligheid. Het resterende bedrag van € 3.750 kan worden gedekt uit de Reserve Sociaal Domein.
Dekking:

Ref.
2

Ref.
3

Ref.
4

Portefeuillehouder:
R. van der Weide
Behandelend ambtenaar:
T. Pijnaker
Afdeling:
aBO
€ 3.750
Bedrag:
Reserve sociaal domein
Dekking:
I oelichting op de bcgrotingsw ijziging
De voormalige openbare basisschool 'Het Rietveld', gelegen aan de Kuitleeuwerik I te Emmen, is onderdeel van het afte stoten vastgoed en staat al enige tijd te koop. DLV B.V. wil dit gebouw inclusiefspeelplein en aangelegen openbaar
groen aankopen voor de realisatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende cliënten. Er is in februari 2016 een voorstel voor herontwikkeling ingediend. Om de verdere herontwikkeling door DL V B.V. te realiseren, is
besloten over te gaan tot verkoop van de voormalige openbare basisschool 'Het Rietveld' aan DLV B.V. te Apeldoorn. Na aftrek van boekwaarde en verkoopkosten resteert een verkoopwinst van € 50.650. Dit bedrag zal worden gestort in
de bestemmingsreserve boekwaarden.
Portefeuillehouder:
J. Otter
J. Klaassen / H.P. de Wit
Behandelend ambtenaar:
Ral
Afdeling:
€ 50.650
tgv reserve boekwaarden
Bedrag:
Verkoopwinst
Dekking:
'l oelichting op de begrotings\\ ijziging
Naar aanleiding van een beschikking van het CentraalOrgaan opvang asielzoekers (COA) d.d. 16 februari 2016 inzake een vergoeding ten behoeve van huisvestingsvoorzieningen voor basisonderwijs aan asielzoekers die in de gemeente
Emmen in een opvangcentrum verblijven op grond van de Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA-regeling), wordt in 2016 een vergoeding van het COA ontvangen van € 124.149,73 over de periode van loktober
2014 tot en met 31 december 2016. Besloten is de ontvangen middelen in 2016 volledig aan te wenden voor de noodzakelijke kosten van uitbreiding van de bestaande asielzoekersschool "De Hesselanden" in de 2e helft van 2016.
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Afdeling:
Bedrag:
Dekking:

B.D. Wilms
H.l. Hobers
aBO
€ 124.150
Vergoeding COA

Ref.
5

'I oelichting op de begrotingsw ijziging
De gemeente
aangetoond

Emmen is van plan om in de omgeving
dat sprake is van bodemverontreiniging

worden gebracht

van de voormalige

boerderij

(De Drifthoeve)

door asbest. Wij hebben ingestemd

6

R. van der Weide

Behandelend

W.J. Bijsterbosch

ambtenaar:

Afdeling:

OBD

Bedrag:

€ 99.850
op de begrotings"

Besloten

is de inloopvoorziening

gesteld.

De hieruit voortvloeiende

Behandelend

Ref.
8

aanvullend

bodemonderzoek

De hiermee gepaard gaande kosten ad € 99.850 kunnen

heeft
ten laste

ijziging
voor dak- en thuislozen
jaarlijkse

lasten

te vestigen

bedragen

in het pand Verlengde

€ 35.500.

Spoorstraat

OBD

Krediet:

€ 335.000

Bedrag:

€ 35.500
Opbrengst
op de begrotingsv,

Voor de hiermee gepaard gaande kosten van in totaal

bedrag het pand te verhuren

€ 335.000

wordt een krediet beschikbaar

aan het Leger des Hei I s.

R. Koops

Afdeling:

roelichting

II. Dit pand zal worden aangekocht.

Deze lasten kunnen worden gedekt door tegen een eenzelfde
1. Bos

ambtenaar:

Dekking:

7

van de Lidl. Recent uitgevoerd

van de asbestverontreiniging.

Reserve bodemsanering

loclichting

Portefeuillehouder:

Ref.

aan te leggen. Dit in het kader van de uitbreiding

over te gaan tot het saneren

van de Reserve Bodemsanering.

Portefeuillehouder:

Dekking:
Ref.

parkeerplaatsen

met het voorstelom

verhuur

ijziging

In het kader van de recente grote instroom van asielzoekers is ook het aantal vergunninghouders dat in AZC's wacht op huisvesting in de gemeente toegenomen. Een groot aantal gemeenten, waaronder Emmen, kan op korte termijn niet aan
de huisvestingstaakstelling voldoen. Dit heeft tot gevolg dat statushouders die op een woning wachten, plaatsen in het AZC bezet houden, waardoor er onvoldoende plekken zijn voor nieuw ingestroomde asielzoekers. Op 12 mei 2016 is
daarom door ons besloten deel te nemen aan de tussenvoorziening in Tynaarlo. Het besluit tot deelname is genomen onder voorbehoud van subsidieverlening door de provincie Drenthe. De deelnemende gemeenten hebben de provincie
subsidie gevraagd voor de inrichtingskosten van de voorziening. De gevraagde subsidie bedraagt € 865,- per plek. Van onze gemeente wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van maximaal € 865 x 42 plekken = € 36.330. De gemeente
Tynaarlo is initiatiefnemer en treedt binnen de samenwerking op als coördinerende gemeente. De inrichtingskosten ad € 36.330 worden daarom overgemaakt aan de gemeente Tynaarlo. Wanneer de provincie Drenthe alsnog besluit
subsidie voor de inrichtingskosten te verlenen dan ontvangen de deelnemende gemeenten hun investering naar rato retour. Dit geldt ook voor een eventuele bijdrage voor inrichtingskosten van het COA. De eenmalige bijdrage kan worden
gedekt uit de extra middelen die middels het onderhandelaarsakkoord Uitwerking Verhoogde Asielinstroom van 29 april 2016 ter beschikking zullen komen.
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Afdeling:
Bedrag:
Dekking:
'( ocliehting op de hegrotlngsw ijziging

1. Otter
A. Kiewiet
INK
€ 36.330
Middelen "Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom"

In verband met het feit dat het beschikbaar gestelde budget binnen het aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid niet volledig is benut, is besloten gelijktijdig met de verlenging van het aanvalsplan om 4 nieuw ingediende
initiatieven te ondersteunen. Hierbij gaat het om: Herontwikkeling CQ locatie, Emmen Centrum € 32.000, Herontwikkeling 2 bedrijfspanden, Klazienaveen € 50.000, Ontwikkeling supermarkt Vaart z.z, Nieuw-Amsterdam-Veenoord €
51.000 en Nieuwbouw woningen Planeet, Klazienaveen € 30.000. Middels de bijdragen voor de 4 nieuwe project initiatieven geven wij uitvoering aan de doelen die door uw raad zijn vastgelegd in het aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid
en Jeugdwerkloosheid. De totale subsidie van € 163.000 wordt ten laste gebracht van de reserve Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid.
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Afdeling:
Bedrag:
Dekking:

1. Otter
R. Zinnemers
OBD
€ 163.000
Reserve Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid

Ref.
9

'l oclichting

op de bcgrotlngs»

Al geruime

ijziging

tijd staan een deel van de winkelpanden

herontwikkeling.

De gemeente

namens

Peter van Dijk Nieuw-Amsterdam

worden

vastgelegd

ontwikkeling

in een anterieure

van het plangebied

sloopkosten

Besloten

Bouwen,

Ref.
11

is de anterieure

verbetering
overeenkomst

van het gebied. Derhalve

ad € 7.500 kunnen ten laste van het Budget Investeringskredieten

mogelijk

inzake de sloopkosten

en Jeugdwerkloosheid.

verkocht

De bijdrage

Stimuleringsfonds

enjuridisch

van het openbaar
meewerken

te maken, draagt de gemeente

inzake de parkeervoorziening

in eigendom

overgedragen

gebied als op de bebouwde

aan het initiatief.

B.V. voor de herontwikkeling
op een tweetalonderdelen

kan voor: € 61.000 ten laste van worden gebracht

De afspraken

aan Peter van Dijk Nieuw-Amsterdam
omgeving.

tussen de gemeente

van de Vaart Zuidzijde

ad € 84.000 zal worden geactiveerd

Stimuleringsfonds

als bijdrage

en Peter van Dijk Nieuw-Amsterdam

De gemeente

B.V.

aan te gaan. De

zal een bijdrage

dorpen en wijken en bedrag

in eigendom

B.V, met het oog op

de heer Van Dijk, handelende

11-1 9a te Nieuw Amsterdam

bij aan de ontwikkeling.

van de de Reserve

Het initiatiefvan

doen in de
en € 51.000 kan

van derden en de kapitaallasten,

bij

dorpen en wijken worden gebracht.

J. Otter

Behandelend

M.G.J. Schürmann

ambtenaar:

wil de gemeente

met Peter van Dijk Nieuw-Amsterdam

top. Om de ontwikkeling

ad € 84.000. De bijdrage
Duurzaamheid

leeg. Deze panden zijn inmiddels

Portefeuillehouder:

ROl

Krediet:

Bijdrage

Bedrag:

Jaarlijkse

Dekking:

jaarlijkse

Bedrag:

Sloopkosten

Dekking:

10

te Nieuw Amsterdam

van de gehele Vaart ZZ waarbij zowel de focus ligt op verbetering

aan de Vaart ZZ kent een onrendabele

ad € 112.000 en in de parkeervoorziening

Afdeling:

Ref.

verbetering

B.V. zorgt voor een kwalitatieve

overeenkomst.

worden gedekt uit de reserve Aanvalsplan
benadering

aan de Vaart Zuidzijde

beoogt een kwalitatieve

parkeervoorziening
last bijdrage

parkeervoorziening

last bijdrage

parkeervoorziening

Sloopkosten

€ 84.000

€ 7.500
Budget investeringskredieten stimuleringsfonds Dorpen en Wijken
€ 112.000
€ 61.000 tlv reserve fonds DNW e € 51.000 tlv reserve aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid

l'oelichting op de begrotingsw ijziging
Naar aanleiding van de vaststelling van het ambitiedocument voor de locatie oude brandweerkazerne van mei 2016 op 12 juli 2016 wordt de UMCG ambulancezorg locatie aan de van Schaikweg 6 te Emmen voor een bedrag van € 250.000
aangekocht en zullen deze gronden worden toegevoegd aan de strategische grondvoorraad. Voor de aankoop wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 250.000. Voor de planontwikkeling wordt een voorbereidingskrediet van € 90.000
beschikbaar gesteld. Bij uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie zullen de lasten voor verwerving en voorbereidingskasten worden overgeheveld naar de desbetreffende grondexploitatie.
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Afdeling:
Krediet:
Bedrag:
Dekking:
Toelichting op de begrortngsw ijziging

J. Otter
H.T. van der Helm
ROl
€ 340.000
€ 5.500
Grondexploitatie

Realisatie van een bemand tankstation aan de Wilhelmsweg tegenover het station Emmen-Zuid met voorzieningen (kiosk, sanitair, verwarmde ruimte) kan voor die reizigers een faciliteit zijn. Daarnaast kan een tankstation op deze locatie
sociale controle uitoefenen op het treinstation Emmen-Zuid. Besloten is de uitgifte overeenkomst met de heer Agema en de heren Lubbers voor de ontwikkeling van een tankstation aan de Wilhelmsweg aan te gaan. Voor het project
'Tankstation Emmen Zuid" zal een krediet van € 117.000 beschikbaar worden gesteld. Dit krediet kan worden gedekt uit de grondopbrengsten.
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Afdeling:
Krediet:
Dekking:

J. Otter
A.A. Schipper
ROl
€ 117.000
Het krediet kan worden gedekt uit de grondopbrengsten

Ref.
12

Ref.
IJ

Ref.
14

roelichting op de hcgrotings\\ ijziging
Wij hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 453.000 voor de vervanging van diverse bedrijfsmiddelen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 73.654 worden gedekt uit het budget Binnen- en
buitensport en budget Sportparken. Daarnaast wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 61.100 vanuit het Sportvolume 2016 voor de aanschafvan diverse sportfaciliteiten .. De bijbehorende kapitaallasten ad € 5.200 kunnen worden
gedekt uit het budget Uitvoering sportbeleid en sportstimulering;
B.R. Arends
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
M. Wieringa
spe
Afdeling:
€ 453.000
vervanging diverse bedrijfsmiddelen
Krediet:
€ 73.654
jaarlijkse last vervanging diverse bedrijfsmiddelen
Bedrag:
Budget binnen- en buitensport en budget sportparken
Dekking:
€ 61.300
aanschaf diverse sportfaciliteiten
Krediet:
€ 5.200
jaarlijkse last aanschaf diverse sportfaciliteiten
Bedrag:
Budget uitvoering sportbeleid en sportstimulering
Dekking:
Toelichting op de bcgrotingsw ijziging
Het onderzoek voor de Daklozenmonitor heeft als algemeen doel het in kaart brengen van de populatie daklozen in het verzorgingsgebied van de centrumgemeente Emmen. Het rapport biedt inzicht in de populatie geregistreerde daklozen
dat gebruikmaakt van de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. De resultaten van de Daklozenmonitor leveren input op voor preventief en passend beleid op het gebied van maatschappelijke opvang. Ook levert de monitor
informatie over de omvang van de populatie. Dit is een goede graadmeter om het volume van de aangeboden voorzieningen te bepalen. De monitor maakt het mogelijk om verschuivingen in de omvang en samenstelling van de populatie te
signaleren. Om aan vorenstaande uitvoering te geven hebben wij besloten over te gaan tot gunning uit de hand en de opdracht tot uitvoering van de Daklozenmonitor 2006-2015 voor de centrumgemeente Emmen te geven aan Bureau
Onderzoek en Statistiek Groningen. De kosten voor de uitvoering van de Daklozenmonitor 2006-20 15 van € 10.780 in 2015 worden ten laste gebracht van de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang. De kosten voor de uitvoering
van de Daklozenmonitor 2006-2015 van € 12.040 in 2016 worden ten laste gebracht van de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang.
Portefeuillehouder:
J. Bos
T.A. Schepers
Behandelend ambtenaar:
OBD
Afdeling:
€ 22.820
Bedrag:
Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang
Dekking:
roclichting op de hcgrotings\\ ijziging
Veilig Thuis Drenthe (VTD) is sinds I januari 2015 voor de 12 Drentse gemeenten het centrale meldpunt voor advies en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van de WMO en de Jeugdwet, is uitvoering van
Veilig Thuis een taak voor de gemeenten. De eisen voor uitvoering zijn beschreven in de wet en in het landelijk handelingsprotocol. De huidige budgetten voor VTD zijn niet geënt op de nieuwe eisen in de wet en het nieuwe
handelingsprotocol en leveren in combinatie met een fors toegenomen productie tot een situatie waarin bij het ontbreken van aanvullende middelen de kwaliteit van de uitvoering onverantwoord onder druk blijft staan. De inspectie heeft de
problemen onderkend en geeft aan dat belangrijke verbeteringen noodzakelijk zijn. Om hieraan tegemoet te komen, hebben wij extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Veilig Thuis Drenthe voor 2016 en 2017. Voor de
dekking in 2016 zal binnen de gezamenlijke Drentse begroting inkoop Jeugdhulp 2016 de extra financiering van € 657.000 worden opgenomen. In 2017 wordt vanuit middelen vrouwenopvang huiselijk geweld voor 2017 € 100.000
beschikbaar gesteld. Daarnaast zal in 2017 een bedrag van € 244.135,90 als gemeentelijke bijdrage beschikbaar worden gesteld uit de reserve sociaal domein.
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Afdeling:
Bedrag:2017
Dekking:

J. Bos
G.M. Groen
OBD
€ 244.135
Reserve Sociaal domein (in 2017)

