Raadhuisplein

1

7811 AP Emmen
t. 140591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl

Aan de raad van de gemeente Emmen

Ontwikkeling, Beleid en
Directiestaf

team
OBO-RU

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage
1

15·078120
datum

telefoon

12 november 2015

140591

fax

BSN

behandeld door

H.G. Vrieling
e-mail

gemeente@emmen.nl

onderwerp

Subsidieverzoek provincie herinrichting centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Geachte leden van de raad,
Tijdens de raadsvergadering van 30 april 2015 zijn er vragen gesteld over de dekking van onderstaand
besluit. Er is tijdens de vergadering toegezegd om te laten onderzoeken of het besluit voor wat betreft de
dekking in strijd is met eerdere besluitvorming in de raad.
Raadsbesluit
1. De Structuurvisie "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Centrumgebied: van kwantiteit naar kwaliteit
met nummer ''NL.IMRO.0114.2013046-S501''en "Ondergrond_Emmen_2013_09.dx.f vast te
stellen.
2. Een investeringskrediet van ten hoogste C 500.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
de structuuruisie, ie fase, VaarrecreatiefCentrumkwartier.
3. De kapitaallasten ad C 90.000,- voortvloeiend uit het krediet te dekken uit het Investeringsvolume
binnen het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken.
In het voorstel is voor de kapitaallasten per abuis rekening gehouden met het totale investeringsbedrag
van 1 miljoen. Dit is niet correct, conform het raadsbesluit over het Actieplan Stimuleringsfonds Dorpen
en Wijken van maart 2015 zijn de kapitaallasten niet € 90.000,-, maar € 45.000,- .
In de begroting 2015 is voorzien in het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Hiermee wil de gemeente
Emmen zich actiever gaan richten, middels een participatieve benadering, op het stimuleren van
maatregelen en het doen van investeringen ter verbetering van de woon-, werk en leefomgeving in de
wijken en dorpen. Hiervoor is een totaal aan middelen beschikbaar van € 6 mln., waarvan € 1 mln.,
éénmalig en € 5 mln. voor investeringen waarvan de kapitaallasten zijn meegenomen in de begroting.
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Gemeente Emmen,
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Op basis van eerdere besluitvorming zal de volgende correctie worden doorgevoerd:
bij een investeringskrediet van C 500.000,- met een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rekenrente
van 4% bedragen de kapitaallasten € 45.000,-.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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