
 
 

Motie 
 
De Raad van de gemeente Emmen, in vergadering bijeen op 5 en 8 november 2012, gehoord 
de beraadslagingen over de begroting 2013, 
 
overwegende, 

1. dat met het nemen van het finale besluit tot onder meer de financieringsopzet 
betreffende de verplaatsing van het Dierenpark Emmen en de ontwikkeling van 
“Dierenpark Emmen Next”, door de gemeenteraad van Emmen een belangrijke stap 
is gezet binnen het Atalanta ontwikkelingsproces en project 

2. dat met het zetten van deze stap en het nemen van dit besluit de raad als het ware 
beleidsmatig even in een wat luwere periode terecht is gekomen; 

3. dat het college van B&W en de raad een hoog ambitie niveau en een hoge kwaliteit 
nastreven met het Atalantaproject om daarmee een krachtige economische impuls te 
genereren en te waarborgen; 

4. dat dit vooral afhangt van de uniekheid en de kwaliteit die uiteindelijk gerealiseerd 
zullen worden; 

5. dat voor het Atalantaproject onder meer grote sommen publieke middelen zullen 
worden ingezet middels subsidies en het project ook een belangrijke plaats heeft 
binnen de begroting; 

6. dat kwaliteit, tijd en geld samen en op zichzelf belangrijke elementen vormen die het 
welslagen van het project in hoge mate zullen beïnvloeden; 

7. dat de raad zijn controlerende taak ook t.a.v. het Atalantaproject en de gehele 
Centrumvernieuwing Emmen zeer serieus wil nemen; 

8. dat in het rapport van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR), 
dat de raad maart dit jaar bereikte, duidelijk is verwoord dat de rapportage voor 
risicomanagement verbetering behoeft qua tijdigheid en inhoud, waartoe diverse 
conclusies en aanbevelingen worden gedaan; 

verzoekt het college, 
 

met ingang van het eerste kwartaal 2013 een risicomonitor te gebruiken die accuraat en 
adequaat is en blijft, waarin duidelijk de conclusies en aanbevelingen uit het NAR rapport 
zijn verwerkt, waardoor raad en college beter inhoud kunnen geven aan de sturing en 
controle van het Atalanta project en de Centrum Vernieuwing Emmen 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Emmen, 5 november 2012    ChristenUnie fractie: 
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