ll
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

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

*

uw kenmerk

3

.

5

I
İ

9

1

7

bijlage

13.519179

behandeld door

Sieger Veenstra

datum

telefoon

fax

25 september 2013

14 0591

(0591)685599

e-mail

gemeente@emmen.nl

onderwerp

Schriftelijke beantwoording vraag uit commissie Wonen Sc Ruimte van 9 september 2013
m.b.t. afboeken boekwaarde Traverse.

Geachte leden van de raad,
In de commissie Wonen Sc Ruimte van 9 september is vanuit uw raad een vraag gesteld over de
afboeking van de restant boekwaarde van de Traverse. In de commissie is toegezegd dat deze
vraag schriftelijk beantwoord zou worden voor de raadsvergadering van 26 september 2013.
In verband met de aanleg van de Hondsrugwegtunnel, het Centrumplein en de bouw van
WvT/WvO, als onderdeel van het programma Centrumvernieuwing Emmen, wordt de
Traverse in 2013 gesloopt. Door de sloop van de Traverse is het noodzakelijk om in 2013 de
restantboekwaarde van de Traverse, om verslaggevingtechnische redenen (Besluit Begroten en
Verantwoorden), af te boeken.
Over de afboeking van de restant boekwaarde van de Traverse en de dekking hiervan is
momenteel een voorstel in voorbereiding. Wij zullen dit voorstel op korte termijn ter
besluitvorming aan u voorleggen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris
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Aan:

de leden van de gemeenteraad

Van:

het college van burgemeester en wethouders

Betreft:

informatie (brief) op grond van artikel 169 l i d 2 Gemeentewet

Betreft besluit collegenr. 13/114
Onderwerp:
Schriftelijke beantw. vraag uit commissie Wonen Sc Ruimte van 9
september 2013 m.b.t. afboeken boekwaarde Traverse.
Het college stelt u voor deze brief te verzenden en te plaatsen op de lijst ingekomen
stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen.
Datum:

25 september 2013

De assisWt-gemeentesecretaris,
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