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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2019-07-14C
Onderwerp: Betreft Exploitatie Emmeloord Centrum
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 08-07-2019,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in het rekenkameronderzoek "Emmeloord Centraal" aanbevolen wordt om nieuwe
projecten in het centrum ten behoeve van de transparantie en eenduidigheid niet
meer toe te voegen aan de grondexploitatie van Emmeloord Centrum, maar apart
te houden (inclusief de financiering).
2. in datzelfde rapport de gemeenteraad aanbevolen wordt de komende jaren
scherper/kritischer te zijn op onder- en overschrijdingen op deze
(geactualiseerde) raming. Tevens wordt aanbevolen om heldere afspraken te
maken over de tussentijdse meldingsplicht van de projectwethouder aan het
college en de gemeenteraad aangaande onder- en overschrijdingen,
van mening dat
1. de raad geen goed inzicht heeft in de financiële/actuele gang van zaken m.b.t. de
ontwikkelingen van Emmeloord Centrum;
2. de programmaexploitatie van Emmeloord Centrum slechts een indicatief overzicht
betreft en tussentijdse onder- en overschrijvingen niet helder zichtbaar zijn;
3. daardoor de raad geen actueel overzicht heeft van de kosten en baten en dus
haar controlerende taak moeilijk kan uitvoeren;
4. er nog steeds gewerkt wordt met een grondexploitatie terwijl dit tegen het advies
van de Rekenkamercommissie is (lees: rapport Emmeloord Centraal);
5. de toezegging die het college in de commissie afgelopen voorjaar deed dat de
Raad pas rond 2025/27 een financiële eindstand/overzicht kan ontvangen van de
eindstand van Emmeloord-Centrum, contrair is aan de overgenomen
aanbevelingen uit van het rapport "Emmeloord Centraal";
6. dit in strijd is met de controlerende taak die de raad heeft op dit onderdeel en
daardoor in haar controlerende taak wordt bemoeilijkt,
draagt het college op
zo spoedig mogelijk alle financiële transacties, gerelateerd/gekoppeld aan de
ontwikkelingen van Emmeloord Centrum, uit de Grex te halen en over te brengen in een
aparte exploitatie "Emmeloord Centrum Financieel" zodat de Raad beter haar
controlerende taak kan uitvoeren
en gaat over tot de orde van de dag.
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