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Amendement
Plaats

: Emmen

Datum

: 1. november 2015

Onderwerp

: "Amendement € 1 miljoen"

De gemeenteraad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2015;
gehoord de beraadslagingen over RA1S.0077, Begroting 2016 incl. meerjarenraming 2017-2019

Constaterende dat:
In de raadsvergadering van 26 maart 2015 het raadsvoorstel Actieplan Stimuleringsfonds
Dorpen en Wijken is vastgesteld
In dit actieplan een bedrag van € 1 miljoen is voorzien als eenmalige voeding uit de
bestemmingsreserve voor het boekjaar 2015
De VVD bij de behandeling van de Kadernota 2016 etc. constateerde dat de genoemde € 1
miljoen waarschijnlijk niet zou worden uitgegeven en gezien de magere positie van het
weerstandsvermogen beter daaraan kon worden toegevoegd
Diverse fracties (CDA, PvdA) het bij de bespreking van de motie wijs leek deze aan te
houden, omdat het jaar 2015 pas halverwege gevorderd was en eind 2015 ook het
onderzoek naar de omvang van het benodigde weerstandsvermogen afgerond zou zijn
De fractie van de VVD de motie daarom op 25 juni 2015 heeft aangehouden en zo nodig
opnieuw in bespreking wilde brengen bij de begrotingsbehandeling in november 2015.

Overwegende dat:

De eenmalige voeding van € 1 miljoen uit de bestemmingsreserve, zoals besproken op 26
maart 2015, bedoeld was om, alvorens het aanbestedingsvoordeel van het theater kon
worden benut, al in 2015 projecten te kunnen honoreren die voldoen aan de voorwaarden
van het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken.
Voor zover bekend nog steeds geen plannen bekend zijn die in aanmerking komen voor het
Stimuleringsfonds
Het onderzoek naar de omvang van het benodigde weerstandsvermogen is afgerond
Daaruit blijkt dat de berekende ratio van het weerstandsvermogen per ultimo 2016 met
een gehanteerd zekerheidspercentage van 75% 1,04 is daarmee als 'voldoende' kan
worden gekwalificeerd, echter daarmee slechts vierhonderdste boven de kwalificatie van
'matig' uitsteekt
Dat de omvang van het weerstandsvermogen qua omvang aan de magere kant is en
daarom gewenst is dit zo mogelijk extra te voeden
Van de genoemde € 1 miljoen een groot gedeelte niet besteed is, daarmee v.w.b. haar
bedoeling vrijvalt, en daarom kan worden teruggestort naar waar zij vandaan kwam

Besluit

Het resterende bedrag van de € 1 miljoen die op 26 maart 2015 vanuit de reserves is
overgeheveld naar het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken, terug te storten naar de reserves ter
versterking van het weerstandsvermogen van de gemeente Emmen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Johan Scheltens,
Fractievoorzitter VVD
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