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Aimée van der Ham; 'Anita louwes'; Annette Bosch;'Auke Oldenbeuving';
'Bernadette van der Woude'; 'Carmen Hoogeveen'; Caroline de Widt; 'Claudia EsterSchokker'; 'Dewy leal'; Dirk van Dijken; 'Eddy de Vries'; Willem Rixtum; Frank te
Winkel; 'Gert Horstman'; 'Guido Rink'; 'Gunnar Jens Bijlsma'; Harma Bentum; 'Harrie
Kroeze'; 'Harry leutscher'; 'Harry van Ommen'; Harry Werkman; Henk Bos; Henk
Huttinga; 'Henk Linnemann'; 'Henk Sulmann'; Henny Waterham; 'Jan Fonhof';
Jantinus Meijeringh; 'Jeroen Mulder'; 'Johan Grethe'; 'Johan Scheltens';'Karel
Eggen'; 'Karien Velzing'; 'Kees Dijkstra'; 'leon Herbers'; 'Marc Kuiper'; 'Marcel
Meijer'; 'Marcel Poelman'; 'Margaret Smit': Marius Vroom; 'Marlies Harms'; Martijn
Storm; 'Natasja de Graaf'; 'Oene Sijtsma'; 'PascalSchrik'; 'Patrick de Jonge'; 'Paulien
Mellema'; Petra Wallenaar; 'René Wittendorp'; 'Reyhan Horasan'; 'Roelof Woltman';
Secretariaat SOPLUS; Secretariaat CDA; SecretariaatChristenUnie; Secretariaat D66;
SecretariaatGroenlinks; Secretariaat PvdA; Secretariaat PvdA-I; 'SecretariaatVVD';
'Secretariaat Wakker Emmen'; 'Sonja Rixtum-Kort': 'Theo Gerth'; Tom Kuilder;
'Ugbaad Kilinçci'; 'Willem van Heusden'; Wim Moinat
Eric van Oosterhout; Ida Oostmeijer - Oosting; Jisse Otter; René van der Weide;
Bouke Arends; Robert Kleine; Raymond Wanders; Pieter Voiders
FW: Vragen dhr. Scheltens "Besluit begrotingswijzigingen 2018-2"

Geachte raads- en commissieleden,
In de raadscommissie BME heeft dhr. Scheltens, fractievoorzitter van de WD, vragen gesteld over het
raadsvoorstel "Besluit begrotingswijzigingen 2018-2". Hieronder namens het college, zowel de
gestelde vragen als ook de reactie daarop. Deze reactie leidt tot twee gewijzigde bijlagen bij het
raadsvoorstel, dat geagendeerd staat voor a.s. donderdag als B 1. De gewijzigde bijlagen zullen, zodra
die door de griffie zijn ontvangen, bij het betreffende agendapunt worden geplaatst.
Vraag1:
Dekking van lasten voor project "Verbeteren leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit van de Duikerstaat
te Erica" voldoet niet aan de kaders van "Stimuleringsfonds Dorpen en wijken" zoals besloten via
amendement van de WD d.d. 26-03-2015.
Antwoord:
Het college heeft in haar vergadering van 25-06-2018 besloten om de lasten te dekken uit het fonds
fysieke leefomgeving. De bijlage 1 en 2 van besluit begrotingswijzigingen 2018-2 zijn vervangen met
daarin de nieuwe dekking voor het project.
Vraag2:
Is de dekking "Investeringsbudget kadernota 2009" voor het project "Afwaardering ErmerwegjNieuw
Amsterdamsestraat" juist?
Antwoord:
Ja, bij kadernota 2009 is een structureel budget beschikbaar gesteld voor investeringen verkeer en
vervoer. Tot op heden is het bedrag nog niet volledig structureel ingezet.
Vraag 3:
Is bij het project "Verbouw De Dorpshoeve te Nieuw Schoonebeek tot multifunctioneel dorpshuis" het
juiste bedrag (€ 565.000) als investering opgenomen?
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Antwoord:
Ja, in het collegebesluit staat een totaal investeringsbedrag opgenomen van € 625.000. Dit bedrag
valt uiteen in 2 onderdelen:
€ 60.000 als budget voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het bestaande
bouwdeel. Dit bedrag wordt gedekt uit beschikbare onderhoudsmiddelen.
€ 565.000 als investeringskrediet. Dit bedrag mag worden geactiveerd als nieuwe investering.

Met vriendelijke groeten,
H.D. (Harry) Werkman
Raadsgriffier gemeente Emmen
06-52490343
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