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Burgerbegroting Emmerhout en Nieuw-Dordrecht

Geachte leden van de raad,
Op 30 juni 2016 heeft uw raad de burgerbegroting 2017/2018 Emmerhout en Nieuw-Dordrecht
vastgesteld, inclusief de daarbij behorende kaders. Conform afspraak hebben beide EOP's een
bestedingsplan voor 2017 ingediend en hebben wij deze bestedingsplannen getoetst.
U heeft aangegeven dat de besluitvorming over de bestedingsplannen door ons kan plaats vinden en dat
het voldoende is als uw raad hierover wordt geïnformeerd. Bij deze informeren wij u over de inhoud van
de plannen en het door ons genomen besluit over deze plannen.
Wij vinden dat beide plannen op een goede wijze tot stand zijn gekomen. Er is veel energie gestoken in
het proces om bewoners actief te betrekken bij het maken van de bestedingsplannen. Het zijn plannen
voor en door bewoners geworden. Naar onze mening is daarmee in ruime mate voldaan aan het vereiste
van democratische legitimiteit.
Bestedingsplan Emmerhout
Het definitieftoegekende bedrag voor 2017 bedraagt C 83.000. Dit wijkt afvan het voorlopig
vastgestelde bedrag ad {; 110.000. De reden hiervoor is dat rekening is gehouden met het niet overdragen
van het budget mantelzorg ad {; 27.000. Op dit beleidsveld heeft Emmerhout ervoor gekozen om
onderdeel te blijven van het gemeentelijk beleid en dus geen eigen (andere) keuzes te maken.
Het bestedingsplan hebben we inhoudelijk getoetst op aanvaardbaarheid. Wij hebben ingestemd met de
verschillende onderdelen uit het plan maar hebben daarbij nog wel enkele randvoorwaarden gesteld.
Deze randvoorwaarden geven wij hierna per deelplan weer:
Plan

Omschrijving

Sportplein
Emmerhout

Het realiseren van een multifunctioneel sportplein dat toegankelijk wordt voor
rolstoelgebruikers. Dit is dan op het geasfalteerde terrein aan de sporthal
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Beweegtuin 10-80
jarigen

Jeugdplatform

Multiculturele
activiteiten

Ontmoetingsplek
met fruitbomen

Kermit, socialisatie
door mobilisatie

Bee Highway

Sportactiviteiten
voor jongeren

Emmerhout en het bewonersbedriif.
Wij gaan akkoord met het plan maar hebben nog wel een aantal voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn de volgende:
- er wordt samen met de gemeente een inrichtingsschets gemaakt met
aandacht voor de inrichting van de omgeving, veiligheid etc.
- er wordt door de gemeente een doorrekening gemaakt met eenfasering
in de kosten (b.v. totale investering opdelen in 3fases)
- er kan pas in eenfase worden geïnvesteerd als de benodigde middelen
per fase beschikbaar zijn
de gemeente legt naast de middelen uit de burgerbegroting en
mogelijke aanvullende middelen op basis van (subsidie)regelingen er
geen extra middelen bij
de initiatiefnemers gaan verkennen of er voldoende draagvlak is bij de
omwonenden
er worden goede afspraken gemaakt over onderhoud/schoonhouden
van het plein
er worden goede afspraken gemaakt met betrekking het onderhoud van
de (speel)voorzieningen; de gemeente houdt hierin de regie en zorgt
ook voor de keuringen.
In het hiervoor genoemde plan is ook rekening gehouden met een beweegtuin.
Het wordt een ontmoetingsplek voor ionz en oud.
Zie sportplein Emmerhout.
Stichting Inspire Nation heeft een plan ingediend om tot eenjeugdplatform in
Emmerhout te komen. Voor communicatie en het opzetten van activiteiten zijn
middelen uit de burgerbegroting beschikbaar gesteld.
Wij gaan akkoord met het plan.
De stichting Maandeeq wil vanuit het bewonersbedrijf allerlei activiteiten
organiseren. In eerste instantie voor nieuwe medelanders, maar in principe voor
alle wijkbewoners.
Wij aaan akkoord met het plan.
De bewoners aan een erf van Laan van den Bark willen een stuk groen vervangen
door fruitbomen. Met een picknickbank wil men op deze wijze een
ontmoetingsplek realiseren.
Wij gaan akkoord met het plan maar hebben nog wel een aantal voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn de volgende:
de initiatiefnemers gaan verkennen of er voldoende draagvlak is bij de
omwonenden
- er worden goede afspraken gemaakt over onderhoud
Dit plan gaat over het verbeteren van de mobiliteit van en voor mensen door het
aanbieden van vervoer van mensen, bezorgen van maaltijden, spullen,
boodschappen etc.
Wij gaan akkoord met het plan maar hebben nog wel een voorwaarde. Deze
voorwaarde is de volgende:
de initiatiefnemers zorgen ervoor dat de vergoeding voor het vervoer
onder de wettelijke grensbedragen blijft.
Een bijensnelweg bestaande uit een aantal percelen die niet meer worden
gemaaid, maar worden ingezaaid met wilde bloemen.
Wij gaan akkoord met het plan maar hebben nog wel een voorwaarde. Deze
voorwaarde is de volgende:
- er worden aoede afspraken gemaakt over onderhoud
Het plan is om een zaalvoetbalteam te formeren. Bij succes kan worden
uitgebreid met bv. basketbal ofvolleybal. Het sporten vindt plaats in de sporthal
Emmerhout.
Wij aaan akkoord met het plan.
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Bestedingsplan Nieuw-Dordrecht
Het definitieftoegekende bedrag voor 2017 bedraagt € 30.000. Dit wijkt afvan het voorlopig
vastgestelde bedrag ad € 38.000. De reden hiervoor is dat rekening is gehouden met het niet overdragen
van het budget mantelzorg ad € 8.000. Op dit beleidsveld heeft Nieuw-Dordrecht ervoor gekozen om
onderdeel te blijven van het gemeentelijk beleid en dus geen eigen (andere) keuzes te maken.
Het bestedingsplan hebben we inhoudelijk getoetst op aanvaardbaarheid. Wij hebben ingestemd met de
verschillende onderdelen uit het plan maar hebben daarbij nog wel enkele randvoorwaarden gesteld.
Deze randvoorwaarden geven wij hierna per deelplan weer:
Plan
Poort voor het
kerkhof
Onderhoud paden

Restauratie kerk

Speeltoestellen

Omschrijving
Het plan is om een nieuwe toegangspoort voor het kerkhof te maken. De
oorlogsgraven en de 4Mei-herdenking kriizen daarmee meer uitstraling.
Wij qaan akkoord met het plan.
Het plan is om knelpunten m.b.t. paden versneld op te pakken door het
beschikbaar stellen van budget.
Wij gaan akkoord met het plan maar hebben nog wel een voorwaarde. Deze
voorwaarde is de volgende:
- er worden met de gemeente goede afspraken Gemaakt over orioriterina
Ten behoeve van de restauratie van de kerk is budget beschikbaar gesteld. Er is
een onderhoudsplan door Stichting Dordse Kerk onaesteld.
Wij gaan akkoord met het plan.
Het vervangen en opknappen van speeltoestellen.
Wij gaan akkoord met het plan maar hebben nog wel een aantal voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn de volgende:
er wordt een uitgewerkt plan gemaakt
de initiatiefnemers gaan zorgen voor voldoende draagvlak bij de
omwonenden
het plan wordt uitgevoerd in goed overleg met de gemeente Emmen;
vrijwilligers leggen niet zelf de speelvoorzieningen aan
- er worden goede afspraken gemaakt met betrekking het onderhoud van
de (speel)voorzieningen; de gemeente houdt hierin de regie en zorgt
ook voor de keurinoen.

Beide EOP's hebben wij verzocht rekening te houden met de door uw raad op 30 juni
kaders. Het gaat daarbij onder andere over:
het afsluiten van een vrijwilligersverzekering,
halfjaarlijkse verantwoording op geld, inhoud en betrokkenheid bewoners,
de leidende rol van gemeente bij het gunnen van opdrachten.

2016

vastgestelde

In 2017 niet besteed geld gaat op basis van een meeneemregeling over naar 2018. Hiermee blijft het
volledige bedrag beschikbaar voor de plannen in het kader van de burgerbegroting.
Voor hetjaar 2018 zalook weer een bestedingsplan moeten worden ingediend. Wij zullen met de beide
EOP's daar nog nadere afspraken over maken. De insteek is om daarbij te leren C.q. gebruik te maken van
de ervaringen bij het opstellen van het bestedingsplan 2017 én de uitvoering van de plannen in 2017.
Met overdragen van het budget burgerbegroting doen wij bepaalde dingen niet meer. Het betreft dan de
beleidsterreinen waarvan het budget onderdeel is van het budget burgerbegroting. Hieronder is dat
samengevat.
Restant Experimentenbudget

Overdracht van budget betekent dat:
- Emmerhout en Nieuw-Dordrecht geen extra aanspraak
kunnen maken op het experimentenbudget
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Investeringsbudget landelijk gebied

Investeringsbudget dorpen en wijken

Sportstimulering en seniorensport

Innovatiebudget
Restant werkbudget informele zorg

Overdracht van het budget betekent dat:
-er minder ruimte is voor andere projecten
-vanuit Emmerhout en Nieuw-Dordrecht er geen beroep op de
resterende ILG middelen kan worden gedaan.
Overdracht van het budget betekent dat:
-er minder beschikbaar is voor projecten
-uit het investeringsfonds in principe (*) geen projecten voor
Emmerhout en Nieuw-Dordrecht worden gefinancierd
Overdracht van het budget betekent dat:
-we niet meer bijdragen aan activiteiten in de wijk/het dorp
inzake sportstimulering en seniorensport en dat van de
wijk/het dorp wordt verwacht dat zij de kosten van activiteiten
die worden uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen en
de seniorencoaches in hun wijk ook zelf financieren.
Overdracht van budget betekent dat:
-Emmerhout en Nieuw-Dordrecht geen beroep meer kunnen
doen op het innovatiebudget
Overdracht van budget betekent dat:
- vanuit Emmerhout en Nieuw-Dordrecht er geen extra beroep
kan worden gedaan op het werkbudget

(*) Wij zijn voornemens de ruimte te houden om in positieve zin af te wijken van dit principe,
indien plannen voor Emmerhout en Nieuw- Dordrecht daartoe aanleiding geven.

Wij hebben de beide EOP's bedankt voor hun grote inzet en betrokkenheid waarmee is gewerkt aan de
totstandkoming van de burgerbegroting. Na de tijd van plannen maken is nu de tijd aangebroken van het
uitvoeren van hun ideeën en wensen. Daarmee zullen de eerste resultaten van de burgerbegroting in 2017
zichtbaar worden in Emmerhout en Nieuw-Dordrecht.
Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

B.R. Arends

