"Informatieconvenant" programma Centrumvernieuwing Emmen
Enkele afspraken ten aanzien van het onderling informeren omtrent belangrijke ontwikkelingen met
betrekking tot Centrumvernieuwing Emmen /Atalanta

Doel:
Doel van deze notitie is om kort vast te leggen hoe de gemeente Emmen en de provincie Drenthe elkaar tijdig
en juist informeren over Centrumvernieuwing Emmen Į Atalanta. Deze informatievoorziening met betrekking
tot CvE I Atalanta moet bewerkstelligen dat de gemeente en provincie hun rol als samenwerkingspartners en
subsidiegever, respectievelijk subsidieontvanger met betrekking tot het programma CvE ļ Atalanta op een
goede wijze kunnen vervullen.
Daar waar mogelijk dient voorkomen te worden dat de provincie belangrijke ontwikkelingen met betrekking
tot CvE I Atalanta uit de pers dient te vernemen, dan wel dat Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
verrast wordt door vragen vanuit Provinciale Staten van de provincie Drenthe omtrent CvE f Atalanta. Hierbij
moet opgemerkt worden dat dit nooit helemaal te voorkomen is, maar er wordt naar gestreefd om dit tot een
minimum te beperken. Tevens is het van belang dat de provincie Drenthe de gemeente Emmen adequaat op de
hoogte houdt van alle haar bekende ontwikkelingen, die van invloed zijn op, danwel van belang kunnen zijn
voor het programma CvE Į Atalanta.

Waarover dient de provincie Drenthe geïnformeerd te worden:
*
"

Primair over de Atalanta-projecten en DPE Next, waarvoor de provincie Drenthe bijdragen ter
beschikking stelt (RSP Bereikbaarheid, RSP+, REP Regionaal, extra bijdrage en lening DPE Next).
Secundair over de andere CvE- en Atalantaprojecten.

Waarover dient de gemeente Emmen geïnformeerd te w orden:
*
"
'

Ontwikkelingen binnen de provincie, tussen de provincies en vanuit het Rijk die van invloed zijn op,
danwel van belang kunnen zijn voor het programma CvE ļ Atalanta.
Ontwikkelingen met betrekking tot subsidies en bijdragen vanuit de provincie Drenthe.
Ontwikkelingen, mogelijkheden en bedreigingen met betrekking tot subsidies en bijdragen voor het
programma CvE Į Atalanta.

Hoofdlijnen m.b.t. onderling informeren over Centrumvernieuwing Emmen ļ Atalanta:
"
"
"

De gemeente informeert de provincie primair omtrent CvE į Atalanta middels de kwartaalrapportages
CvE.
Per kwartaal vindt een bestuurlijk overleg IGO Atalanta plaats tussen gemeente Emmen en provincie
Drenthe.
Minimaal één keer per maand vindt ambtelijk overleg en afstemming plaats omtrent CvE ļ Atalanta
tussen gemeente Emmen en provincie Drenthe.

Uitzonderingen j tussentijdse informatievoorziening:
"
"

Belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen, die in hoge mate politiek gevoelig zijn.
Ontwikkelingen Į gebeurtenissen met grote financiële consequenties; zeker indien deze financiële
consequenties betrekking hebben op projecten waarvoor de provincie Drenthe bijdragen ter
beschikking heeft gesteld.
Indien de hiervoor genoemde uitzonderingssituaties zich voordoen, zullen de gemeente en de provincie elkaar
zo spoedig mogelijk informeren. In deze gevallen kan namelijk niet gewacht worden tot de eerstvolgende
kwartaalrapportage CvE, dan wel tot het eerstvolgende reguliere overleg.
Primair zullen de vaste contactpersoon binnen het programmabureau CvE gemeente Emmen en de vaste
contactpersoon CvE Į Atalanta bij de provincie Drenthe elkaar in dergelijke situaties informeren.
De vaste contactpersonen zullen vervolgens zorgen dat de informatie binnen de provincie, respectievelijk de
gemeente verder wordt verspreid en gecommuniceerd.
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In eerste instantie vindt altijd informatievoorziening op ambtelijk niveau plaats tussen de hiervoor benoemde
vaste contactpersonen bij gemeente en provincie.
Naast deze vaste wijze van het tussentijds informeren, bij bovengenoemde uitzon derin gsgevallen , kan
desgewenst afstemming tussen de verantwoordelijke portefeuillehouder van de gemeente Emmen en de
verantwoordelijke gedeputeerde bij de provincie Drenthe plaatsvinden (informatievoorziening op bestuurlijk
niveau).

Benoeming vaste contactpersonen:
Vaste contactpersoon CvE ļ Atalanta bij provincie Drenthe (ambtelijk): de heer A.J. Hamming
(achtervang: de heer E. Martens).
Vast contactpersoon CvE j Atalanta bij gemeente Emmen (ambtelijk): de heer D.M.G.A.P. van Alebeek
(achtervang: de heer G. Marissen).
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