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Financieel meerjarenperspectief Atalanta 2016

Geachte leden van de raad,
Bijgaand treft u ter informatie aan het Financieel Meerjarenperspectief Atalanta 2016.
Bij de ontwikkeling van het project Atalanta wordt de financiële strategie steeds verder uitgewerkt, met
als basis het raadsbesluit van 18 december 2008. Middels een regulier te actualiseren Financieel
Meerjaren Perspectief Atalanta wordt inzicht gegeven in de stand van zaken.
Het Financieel Meerjarenperspectief betreft een Atalanta-product. Dit betekent dat alleen Atalantaprojecten hierin zijn opgenomen en niet de andere projecten binnen Centrumvernieuwing Emmen (CvE).
Dit omdat de raad, in het kader van het besluit van 18 december 2008, Atalanta afzonderlijk inzichtelijk
wil houden en tevens omdat het uitgangspunt is dat verschuivingen in financiering / dekking, etc. alleen
mogelijk zijn binnen Atalanta.
Het FMP is gebaseerd op het project Atalanta volgens het raadsbesluit van 18 december 2008, en
ingericht op het gemeentelijke deel per oktober 2016, omvattend € 235,60 miljoen (€ 261,5 miljoen
minus € 4 miljoen inbreng Traverse / P-Zuid en minus € 11 miljoen privaat WVO minus overhevelingen
naar projecten buiten Atalanta € 9,2 miljoen, minus € 0,7 mln. voor landschappelijke inpassing door
DPE Next en minus € 1mln.locatie Muzeval).
Het FMP Atalanta bevat:
Uitgangspunten voor het opstellen van het FMP
"
Overzicht ontwikkelingen sinds vorige versie FMP van juni 2015
"
Indicatieve meerjaren investeringsraming
"
Indicatieve meerjaren dekkingsraming
"
Meerjarenprognose gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie
"
Risicoprofiel dekking gemeentelijke investeringen
"
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In hoofdlijnen valt af te lezen dat in de dekking voor de geraamde investeringen Atalanta is voorzien.
Er is nog een beperkt risico ten aanzien van de REP regionaal middelen van € 10 miljoen, een beperkt
risico ten aanzien van de grondexploitatie van de locatie Hoofdstraat en een beperkt risico ten aanzien
van parkeergarage Willinkplein Zuid.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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