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G E M E E N T E  E M M E N 

 
Gemeente Emmen

 
Motie 

 
De Raad van de gemeente Emmen, in vergadering bijeen op 26 februari 2009, 
 
Overwegende dat / is van oordeel dat: 

 
1. de gevolgen van de financiële crisis en de (aankomende) recessie steeds 

duidelijker worden; 
2. ook bedrijven in de gemeente Emmen de gevolgen hiervan merken in hun 

order intake; 
3. (een aantal) bedrijven hierdoor in 2009 in zwaar weer terecht kunnen komen; 
4. de werkgelegenheid in de gemeente hierdoor sterk onder druk kan komen te 

staan; 
5. de gemeente de komende jaren diverse (o.a. infrastructurele) projecten zal 

uitvoeren; 
6. de middelen daarvoor (deels) al zijn gereserveerd c.q. beschikbaar zijn in 

reserves en fondsen; 
7. de gemeente een impuls kan geven aan deze bedrijven en de 

werkgelegenheid door deze projecten versneld uit te voeren; 
8. de gemeente door aanbestedingsregels slechts beperkt kan sturen op 

aanbesteding binnen Emmen; 
9. door de financiële crisis de banken in het geheel niet toeschietelijk zijn bij het 

verschaffen van startkapitaal voor beginnende ondernemers; 
10.  juist in deze tijd startende ondernemers van groot belang zijn, omdat starters 

zorgen voor extra bedrijvigheid; 
 
 
Verzoekt het college, 
 
A 

• nog voor de commissievergadering BME van maart een brief aan te bieden 
aan de raad met de mogelijke projecten die kunnen worden versneld en deze 
ter bespreking aan te bieden in de commissievergadering van maart, 

• aan de raad kenbaar te willen maken hoe het college denkt om te kunnen 
gaan met de mogelijkheid van aanbesteding waarbij de effecten voor de 
economische bedrijvigheid en werkgelegenheid zoveel mogelijk ook ten goede 
komen aan Emmense bedrijven en voor de Emmense arbeidsmarkt, 

B 
• een startlening en/of een startgarantie voor beginnende ondernemers in het 

leven te roepen, waardoor banken sneller geneigd zullen zijn dergelijke 
ondernemers (aanvullend) krediet te verschaffen, dit onder nader te 
formuleren voorwaarden, 

• te bezien of als mogelijke financieringsbron hiervan de momenteel nauwelijks 
gebruikte tuinbouw stimuleringsregeling is te benutten, 

• de raad spoedig te dienen met een voorstel waarin het voorgaande (onder B) 
is vervat, 



C 
diverse maatregelen te nemen, waaronder: 
• de aanpak van groen en grijs projecten in de Emmer dorpen en wijken, 
• het voorstellen van bepaalde subsidieregels m.b.t. kleine verbouwingen aan 

huizen, zoals dakkapellen, dubbele beglazing, zonnecollectoren e.d., 
• versneld herstel aan de wegen als gevolg van de winterschade, 
• bepaalde herstelactiviteiten aan (school/welzijn/sport)gebouwen en velden, 
• het versneld opzetten spel- en sportvoorzieningen (conform eerdere 

raadsbesluiten), 
• etc., 
 

D 
ruimte te nemen om gedurende een bepaalde periode eventueel belemmerende 
regels buiten werking te stellen, en hiervan in de raadscommissie BME 
maandelijks melding te doen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Emmen, 26 februari 2009 
 
 
Namens de PvdA fractie   Namens de ChristenUnie fractie: 
 
B.R. Arends     H. Huttinga      


