
 
 

 
Amendement 

 
De Raad van de gemeente Emmen, in vergadering bijeen op 1 en 4 november 2010, 
gehoord de beraadslagingen over de begroting 2011, 
 
Overwegende, 

• Dat de gemeente Emmen bezuinigen moet om een sluitend meerjarig 
financieel perspectief te realiseren; 

• Dat deze noodzaak tot bezuinigen breed gedragen wordt, ook door 
gesubsidieerde instellingen en verenigingen; 

• Dat één van de door het college voorgestelde maatregelen is een 5% 
korting op vrijwel alle middelen die beschikbaar worden gesteld voor 
externe partijen, zoals de welzijnsorganisatie Sedna, de Openbare 
Bibliotheek Emmen, e.a.; 

• Dat sportclubs en andere verenigingen door diverse maatregelen forse 
lastenverhogingen voor de kiezen krijgen; 

• Dat deze extern gerichte bezuinigingen, volgens het collegevoorstel, per 
2011 direct en onverkort worden ingevoerd; 

• Dat het voor de genoemde externe partijen bijzonder lastig kan zijn de 
bezuiniging meteen onverkort te realiseren; 

• Dat daarmee het sociale en maatschappelijk betrokken gezicht en beleid 
van de gemeente Emmen onder druk komen te staan; 

• Dat het beter zou zijn wanneer de gesubsidieerde partijen wat meer tijd 
krijgen de bezuinigingen daadwerkelijk intern aan te kunnen, hetgeen 
duidelijk is gebleken tijdens de college en raadsbijeenkomsten in het kader 
van de bezuinigingen alsook uit de vele en diverse binnengekomen e-mails 
en brieven; 

 
 
Besluit, 

• De bezuinigingen voor de aangehechte lijst van volgnummers, gelijkmatig 
oplopend in te voeren over de komende drie jaren, waarbij in het derde 
begrotingsjaar, zijnde 2013, de bezuiniging volledig wordt gerealiseerd; 

• Dit in principe financieel te dekken vanuit het surplus van de reserves 
grondexploitatie dan wel uit de VAR respectievelijk de BAR; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Emmen, 1 november 2010 
 
ChristenUnie fractie: 
 
 
 
 
H. Huttinga 



       
   
 
Bijlage bij Amendement nr.  
Van de gemeenteraad Emmen, vergaderend d.d. 1 en 4 november 210 
 
Betreft oplopende bezuinigingen richting extern partijen 
 
Programma en volgnummer uit Bezuinigingsvoorstellen:        € 
 
8 – 1  5% bezuiniging OBE          140.000
  
8 – 6  niet meer subsidiëren van de OZB op sportaccommodaties       55.000 
8 – 7  5% tariefverhoging sportaccommodaties         30.000 
8 – 10  huurverhoging sportvelden           50.000 
10 – 14 5% korting budget Sedna          369.000 
10 – 16 5% taakstelling de Cocon              7.000 
10 – 18 5% korting accommodaties           26.000 
10 – 19 5% korting SKW             24.000 + 
 
Totaal               701.000
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