Bestuur, Middelen & Economie 13 mei 2015
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen
LET OP: AFWIJKENDE VERGADERDAG
Nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda

2

Actuele mededelingen vanuit het college/presidium:
- Stand van zaken Centrumvernieuwing Emmen (CvE/Atalanta)

3

Presentatie: n.v.t.

4

Spreekrecht

5

Rondvraag

6

Bespreken C-stukken: n.v.t.

7

Bespreken B-stukken:

Nr.

Onderwerp

7A

Ter vaststelling:
Jaarstukken 2014 en resultaatbestemmingsvoorstel + bijlagen
- RIS.7054 (uitgebreide versie jaarstukken 2014)
- RIS.7055 (beknopte versie jaarstukken 2014)
- RIS.7056 (resultaatbestemmingsvoorstel)

Ter bespreking:
- RIS.7058 (Verslag van bevindingen accountant)
- 15.038057 (Reactie van college op Verslag van bevindingen 2014 accountant)
- 15.041786 (Reactie van college op advies Auditcommissie inzake jaarstukken 2014)
- 15.042171 (Bevindingen Auditcommissie jaarrekening 2014)

Ter kennisname:

Ter kennisname:
- RIS.7059 (Controleverklaring betreffende jaarrekening 2014)
- RIS.7065 (Controleverklaring samengevatte jaarrekening 2014)
8

Bespreken A-stukken: n.v.t.

9

Onderwerpen ter bespreking:

Nr.

Onderwerp

9A

Brief college inzake concept begrotingswijziging 2015 EMCO-groep bijlage RIS.7033 (het gevoelen
van de raad, op verzoek college)

9B

Brief college inzake evaluatie en vervolg aanpak leegstand + bijlage RIS.7053 (op verzoek VVD)

9C

Motie PvdA inzake inkoop- en aanbestedingsbeleid (op verzoek van de raad)

9D

Motie GroenLinks en LEF! inzake cutluurpresentatie lokaal talent (op verzoek van de raad)

10

Vaststellen verslag vergadering:
Notulen worden zo spoedig mogelijk geplaatst

Nr.

Onderwerp

10A Notulen van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 16 april 2015
11

Ingekomen stukken vanuit het college/presidium:
Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen vermeld onder 11 of 12 te
bespreken, kunnen deze, mits gemotiveerd, worden geagendeerd voor de eerstvolgende
vergadering

Nr.

Onderwerp

11A Brief college inzake Jaarverslag Integriteit 2014 + bijlage RIS.7046
11B Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Velzing (Wakker Emmen) over
specificatie facturen FC Emmen periode 01-06-2014 t/m 31-12-2014
11C Brief college inzake verdere verdaging beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Velzing
(Wakker Emmen) over vergunningverlening derde casino
12

Overige ingekomen stukken: n.v.t.

13

Sluiting

14

Lijst: ter kennisname en ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college: n.v.t.

Uitnodiging: Het presidium nodigt voor deze vergadering uit: burgemeester en wethouders

