
 

Fractie in de gemeenteraad van Emmen 

 

Motie Citymarketing 
 

Plaats : Emmen 
Datum : 25 april 2013 
Onderwerp : Citymarketing 

 
De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 25 april 2013; 
 
Constaterende dat: 

 De inhoud van het raadsvoorstel RA13.0033 betekent dat €500.000,- uit de reserve 
citymarketing beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de evenementen in het kader van 
de notitie “Emmen op Kop”; 

 Het totale bedrag aan reserves voor citymarketing circa 1,7 miljoen bedraagt; 

 Sporten een positief effect heeft op de gezondheid van mensen en het een sociale en 
maatschappelijke functie heeft in onze samenleving; 

 Bestaande evenementen en initiatieven uit de Emmense samenleving een positieve bijdrage 
leveren aan ons leefklimaat; 
 

Overwegende dat: 

 Het wenselijk is om te investeren in zowel breedte- als topsport en dat dit kan resulteren in 
betere sportprestaties van onze gemeentelijke sportclubs en daarmee een positief effect 
heeft op de uitstraling van onze gemeente; 

 Prestaties van onze topsportclubs de naamsbekendheid van de gemeente Emmen positief in 
beeld brengen; 

 Inrichting van het openbaar gebied en de leefomgeving in onze dorpen en wijken voor een 
belangrijk deel de uitstraling van onze gemeente bepaalt; 

 De afgelopen jaren op de terreinen van het openbaar gebied en sport is bezuinigd en het 
wenselijk is hier extra geld voor te besteden; 

 Bestaande evenementen en initiatieven ondersteuning vanuit de gemeente kunnen krijgen 
en dat hiervoor ook financiële middelen beschikbaar zijn; 
 
 

Verzoekt het college: 

 Het resterende bedrag van circa 1,2 miljoen uit de reserve Citymarketing in te zetten voor 
sport, openbaar gebied en bestaande evenementen en initiatieven; 

 Hiervoor een concreet plan uit te werken en dit plan voor het einde van 2013 voor te leggen 
aan de gemeenteraad; 
 
         

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening, 
 
 
Wakker Emmen   
  
R. van der Weide    


