
 
 

Notulen raadsvergadering 9 oktober 2007                                                    Pagina 1 van 24                        
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 9 oktober 2007 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 
Aanwezig de raadsleden, te weten, mevrouw ir. C.H. van den Berg – Huisman, de heer H.J. 
Bolhuis, mevrouw G.B. Bomhof – Ruijs, de heer J. Brink, mevrouw  A. E. Brinkman, de  heer P. 
van Es, mevrouw J. van Gelder – van den Berg, N. Hofstra, de heren J. Hoogenboom, A. Kalk 
(komt later), C.H. Kloos, R. Kraayenbrink, L.M. Kremers, A.M. Meerman, P.A. van Mombergen, 
G. Pieters, R. Prins, O.D. Rietkerk, J.H. Stel, J. Talens en de dames T. Terwal-Arends en 
R.R.M. Zuiker. 
 
De wethouders de heren: H. Assies, H Kosmeijer en mr. Ing. J.D. Frieling. 
 
Afwezig  :  mevrouw T.A.M. Buis 
Voorzitter :  de heer J. Rijpstra 
Griffier  :  de heer J. L. de Jong 
Notulist        :  mevrouw G.M. Schollaardt – de Heer 
 
Band 1. 
 
1. Opening. 

 
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle 
aanwezige leden, de leden van het college, de steunfractieleden, de vertegenwoordigers 
van de pers, de luisteraars van Radio Loep en de belangstellenden op de publieke tribune 
hartelijk welkom. 
Bericht van verhindering is ontvangen  van mevrouw Buis. 
 
De  voorzitter gaat over tot de naturalisatieplechtigheid van de heer Abdul Jalil Wafa. Na een 
korte toespraak reikt hij hem het bewijs van Nederlanderschap uit. Dit wordt met applaus 
bekrachtigd. 
 
De voorzitter wijst erop dat er een cameraopstelling aanwezig is, hetgeen hem het gevoel 
van de Tweede Kamer geeft waar de camera’s altijd aanwezig waren. Binnenkort kunnen 
we de raadsvergadering live op internet gaan zien. Het zijn de nieuwe technieken waar we 
gebruik van gaan maken en het college is benieuwd hoe het gaat functioneren. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
 

Mevrouw Brinkman zegt dat als het goed is door de heer Kalk is gevraagd om eventueel       
de punten 9 en 10 van de agenda gezamenlijk te bespreken. 

 Hiertegen bestaat geen bezwaar. 
 Verder wordt de agenda conform vastgesteld. 
 
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 25 september 2007 en vaststellen 

van de actielijst. 
 
Mevrouw Van Gelder wijst er op dat midden op blz. 10 staat dat mevrouw Van Gelder vraagt 
of het voorkomt in met Milieubeleidsplan. Dit dient mevrouw Van den Berg te zijn. Dit blijkt 
akkoord. 
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       gemeente Tynaarlo 

 
De heer Van Mombergen zegt dat zijn naam zowel bij de aanwezigen als bij de afwezigen 
niet is vermeld. 
 
Hierna worden de notulen en de actielijst onder dankzegging vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht. 
 
Er worden door de raadsleden geen vragen gesteld. 
 

5. Spreekrecht. 
  
 Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht. 
 
 Van dit punt behoeft geen gebruik te worden gemaakt. 

 
7. Stimulering toepassing duurzame energie en energiebesparing ondernemers in de 

gemeente Tynaarlo. 
 

De heer Van Mombergen zegt dat er op 29 oktober een voorlichtingsbijeenkomst wordt 
gehouden over “Toepassing Duurzame energiebesparing voor ondernemers in de   
gemeente Tynaarlo”. 
Essent heeft zijn Energiebespaarplan voor Aandeelhouders gepresenteerd. De gemeente 
Tynaarlo heeft hiervoor € 27.000.- ter beschikking. 
Het college wil dit geld gaan inzetten voor een haalbaarheidsonderzoek Toepassing   
Duurzame energie bij bedrijven. Het college wil hiervoor ook nog eens € 23.000.- inzetten. 
De Rabobank geeft ook nog € 10.000.- en dan kan er voor € 60.000,- worden onderzocht. 
Het college verwacht, zoals het schrijft, dat een aantal van de honderd bedrijven 
daadwerkelijk zal overgaan tot het treffen van energiebesparende maatregelen. Wat het 
milieurendement van deze exercitie is, is dan ook zeer onduidelijk. Eerst afwachten of 
bedrijven aan de duurzame energiescan willen meedoen en dan afwachten of zij wel 
daadwerkelijk maatregelen willen treffen. 
 
De fractie van Leefbaar Tynaarlo is een beetje beu van allerlei onderzoeken. Hier moet 
maar eens in samenspraak met de paarse krokodil een groene aap in het leven worden 
geroepen. 
Goede ondernemers zijn constant bezig met energiebesparende maatregelen. Zij treffen alle 
maatregelen zodat hun balans de goede kant op wijst.  
Verder heeft het Energiecentrum gisteren samen met minister Maria van der Hoeven van 
Economische Zaken het startsein gegeven voor de energie-10 daagse om ondernemers 
beter te informeren hoe zij energie kunnen besparen. Zo’n blinde vlek zijn de ondernemers   
dus ook weer niet. 
Hetzelfde Energiecentrum heeft het afgelopen jaar energierekeningen van middelgrote en 
kleine ondernemers gecontroleerd. Vier van de tien energierekeningen waarover   
ondernemers klachten hadden klopten inderdaad niet. Deze fouten kosten het MKB 
tientallen miljoenen euro’s. Het MKB heeft er veel meer aan dat deze problematiek goed 
wordt opgelost. 
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       gemeente Tynaarlo 

 
Leefbaar Tynaarlo is meer voorstander van maatregelen die direct milieurendement 
opleveren. Mensen bewust maken van energiebesparende mogelijkheden. Mensen in 
aanraking laten komen met die mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het  
gratis verstrekken van standby-killers. Deze hebben een terugverdientijd van één jaar en 
een besparing van 28 kg CO² per jaar. Zijn fractie neemt aan dat een ieder een 
waterbesparende douchekop heeft. Laat de inwoners kennis maken met een led-lamp, 
20.000 branduren met 1,5 watt. 
Dat is naar de mening van Leefbaar Tynaarlo stimulering en bewustwording van 
energiebesparing. 
 
De heer Van Es zegt dat zijn fractie moeite heeft met het voostel en wel om de volgende 
reden. Het is niet duidelijk wat de resultaten zullen zijn en of de bedrijven wel daadwerkelijk 
gaan besparen. Zijn fractie wil in eerste instantie zien wat de besparing is die de bedrijven 
gaan realiseren en zijn fractie is dan gaarne bereid om alsnog volgend jaar € 23.000.- 
hiervoor te voteren. Op dit moment dus niet. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat haar fractie zeer positief staat t.o.v. het voorstel om    
bedrijven te stimuleren. Graag ontvangt haar fractie een terugmelding over het aantal 
bedrijven dat hieraan meedoet. Het gaat erom dat die bedrijven ook iets doen. De heer Van 
Mombergen heeft al inhoud gegeven aan alle zaken die gedaan kunnen worden. Graag wil 
haar fractie weten welke maatregelen getroffen gaan worden zodat we de resultaten van dit 
geld uiteindelijk zien. Over een jaar hoopt zij hier meer over te horen van het college. 
 
De heer Hoogenboom vindt het een prima actie van Essent om ondernemers te stimuleren 
voor een duurzame energiescan. Essent stelt geld beschikbaar daarvoor. De ondernemers 
zullen volgens hem dit gebaar wel leuk vinden, maar of ze het nodig vinden is een ander 
verhaal. 
Dat het college daar een schepje bovenop wil doen lijkt zijn fractie niet nodig en eigenlijk 
een beetje vreemd. Zo ga je niet met ondernemers om. Die beslissen wel zelfstandig en op 
eigen initiatief. Zij zullen dat zeker doen als ze het voordeel zien. 
 
De heer Assies komt terug op het rendement. In het voorstel staat te lezen dat het college 
een evaluatierapport zal schrijven. Daar komt in te staan wat deze actie heeft opgeleverd en 
hoeveel mensen hebben geparticipeerd n.a.v. deze actie. 
Ten tweede is het zo dat als je kijkt naar de ondernemers in onze gemeente dat er veel 
kleine ondernemers zijn in het Midden- en Klein bedrijf die deze ondersteuning best kunnen 
gebruiken om te komen tot een doorlichting van het bedrijf t.a.v. energiebesparings-
mogelijkheden. U begrijpt allemaal, want zo zijn wij Nederlanders ook opgevoed, dat als het 
rendement duidelijk aanwezig is de ondernemers gebruik zullen maken van de adviezen die 
in het rapport worden aangereikt. Oftewel de meeste zaken zijn terug te verdienen en 
waarom zou je het dan niet doen. De gedachte dat het een leuk speeltje is en ze doen daar 
verder niets mee werpt hij verre van zich. Ook een ondernemer is iemand die bewust 
keuzes maakt en daar conclusies uit trekt. 
Ten derde is het zo dat het college n.a.v. de vragen en opmerkingen van Leefbaar Tynaarlo  
vorig jaar de burgers in onze gemeente adequaat heeft voorgelicht over besparings-
maatregelen die snel terugverdiend kunnen worden. Daar is een boekje over verschenen 
met als titel “kleine investeringen met een groot rendement”. Hij adviseert de raad dat boekje 
nog eens na te  lezen. 
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De suggesties die Leefbaar Tynaarlo heeft gegeven staan daarin en het college zal de 
mensen in de gemeente met een laag inkomen extra ondersteunen d.m.v. advisering en een 
pakket. 
 
Bij interruptie zegt de heer Van  Mombergen dat Leefbaar Tynaarlo voorstander is van reële 
dingen. Niet meer van onderzoeken, want onderzoeken worden al zo veel gedaan in 
Nederland en de beleidsstukken stapelen zich op. 
 
De heer Assies antwoordt dat dit zeer praktische onderzoeken zijn, praktijkgericht waar je 
echt iets aan hebt. Handvatten om het energiebeleid door te voeren binnen een bedrijf. Hij 
denkt dat het een goede zaak is. Daarnaast zegt hij richting ChristenUnie dat ondernemers 
betrokken zijn bij dit initiatief. Niet voor niets heeft de Rabobank gezegd als de 
“ondernemersbank” dat zij dit initriatief extra willen ondersteunen. In nauw overleg is deze 
actie opgezet en hij kan wel zeggen dat dit wordt gedragen door het Midden en Klein bedrijf. 
Dit dient van harte ondersteund te worden. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat wordt gesproken over een evaluatierapport. Daar staat in 
hoeveel bedrijven hebben meegedaan. Staat daar ook in welke maatregelen zij gaan treffen, 
want daar gaat het tenslotte om. 
 
De heer Assies antwoordt dat ook gerapporteerd zal worden wat de vervolgacties van de 
bedrijven zijn geweest. 
 
In 2e termijn zegt de heer Van Mombergen dat zoals de heer Hoogenboom al zei dat    
ondernemers niet dom zijn. Die hebben zelf een Energiecentrum opgericht. Gisteren is het 
startsein gegeven binnen hun eigen Energiecentrum voor duurzame energie en nu komt 
daar de gemeente ook nog eens overheen. De ondernemers zijn vanuit het eigen centrum 
bezig. Het is straks niet zo dat we een avond hebben voor de ondernemers en dat we even 
een presentje geven. Hij vindt het jammer dat de wethouder er niet op in is gegaan dat     
vier van de tien rekeningen die Essent verstuurt en waar klachten over komen, juist zijn. Dat 
kost die ondernemers tientallen miljoenen euro’s. Hij had minstens verwacht dat de 
wethouder dit zou terugkoppelen als aandeelhouder. Maar, helaas. 
 
De heer Van Es heeft met belangstelling naar het betoog van de wethouder geluisterd. Zijn 
fractie wacht in 1ste instantie de uitkomsten af van wat voor maatregelen hij heeft genomen. 
Zijn fractie is dan bereid om alsnog € 23.000.- te voteren, maar niet als voorschot op het 
geheel. 
 
De heer Hoogenboom zegt dat de wethouder wat de ondernemers betreft de aard van de 
ondernemers bevestigt zoals hij daarstraks naar voren heeft gebracht. Alleen wat betreft de 
kredietverlening of tegemoetkoming subsidie verschillen we van mening. Dat de Rabobank 
dat graag wil dat snapt hij wel, maar de ChristenUnie wil het niet. 
 
Voor het voorstel stemmen de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, VVD en CDA. Hiermee 
wordt volgens voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2007 besloten. 
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8. Conceptnota “evaluatie welstandsnota” vrijgeven voor inspraak. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat haar fractie wel wat in verwarring werd gebracht. Waarom 
hebben we dit voorstel eigenlijk? Het college wil de welstandsnota evalueren en komt met 
een nota van de evaluatie. Wat moet nu precies de inspraak in? Het lijkt haar logischer om 
die welstandsnota aan de bevolking uit te reiken en te zeggen: Schiet er maar op. En dan 
daarna zou het college met een evaluatie kunnen komen wat iedereen er van gevonden 
heeft. Nu is het een beperkt gezelschap dat er iets van gevonden heeft. 
 
De heer Frieling zegt dat afgesproken was om dit jaar te evalueren. Er is gekozen voor deze 
vorm om dat nu te doen met de inbreng van de mensen en instanties die in deze notitie zijn 
genoemd. Daarna is het zo dat deze ter visie wordt gelegd. Nu mevrouw Van den Berg er op 
attendeert lijkt het hem verstandig om er expliciet bij te vermelden dat iedereen alles kan 
vinden van het welstandsbeleid in deze gemeente. Dan is het volgende hoofdstuk in deze 
evaluatie n.l. datgene waarmee de mensen zich tot ons hebben gewend betreffende hun 
opvatting. Daarna komen we terug bij de raad met een voorstel voor eindconclusies. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 2 oktober 2007 besloten. 
 

9. Beschikbaar stellen krediet en instemmen met de uitgangspunten m.b.t. de startnota 
modernisering Wet  Sociale Werkvoorziening. 

 
en 
 

10. Beleidsbegroting 2008 en jaarrekening 2006 Alescon. 
 
Mevrouw Brinkman zegt dat we vanavond spreken over de modernisering van de Sociale 
Werkvoorziening. Wat houdt dat in? 
In 1ste instantie gaat de financiële- en beleidsverantwoordelijkheid van de schappen naar de 
deelnemende gemeenten. Dat betekent ook invloed over de te maken keuzes en dat vindt 
haar fractie natuurlijk prima. 
Anderzijds een al langer in gang gezette verschuiving naar zoveel mogelijk werken van de 
WSW-ers in een zoveel mogelijk reguliere werkomgeving. 
Daarnaast, buiten die directe modernisering, waar het hierover gaat maar wel van invloed, 
de verbreding naar andere doelgroepen, om een betere en bredere financiële basis te 
creëren. 
Wij hebben gezien, dat de “oude” sociale werkvoorziening vooral werk creëerde voor 
duidelijk omschreven groepen arbeidsgehandicapten, die in het normale arbeidsproces geen 
kans maakten. Dat die groep in de afgelopen tijd enorm werd opgerekt, waardoor 
aanscherping nodig bleek, is duidelijk. Ook is duidelijk geworden, dat met die aanscherping 
de financiële basis van de sociale werkvoorziening in het gedrang is gekomen. Behoorlijke 
arbeidsvoorwaarden en lonen voor een beperkter wordende arbeidsprestatie zette de 
marktpositie van de werkvoorziening onder druk. Daarnaast lopen de wachtlijsten van de 
echt voor de WSW geïndiceerden weer op. In Tynaarlo is het constant 31 personen. De 
problematiek verschuift naar de ernstig psychische klachten. Het werkaanbod van de WSW 
is daar weer niet zo heel goed op afgestemd. Men is op zoek naar andere werkvormen, liefst     
buiten de eigen SW- organisaties die meer is afgestemd op de individuele mogelijkheden 
van de mensen. 
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Al met al zien we de nodige problemen als we het hebben over de primaire taak van de 
WSW. Al langer zoekt de werkvoorziening naar andere doelgroepen en inkomsten om dit te 
compenseren. Zij hebben immers de know-how en de gereedschappen in huis. Daarom zien 
we nu de verbreding naar andere taken en groepen: werkervaringstrajecten voor 
bijstandsgerechtigden, arbeidsritme opdoen, praktische en sociale vaardigheden bijbrengen, 
jobcoaching, plaatsingen naar het vrije bedrijf enz. Ook de geïndiceerden worden op 
dergelijke  trajecten gezet, overigens zonder de arbeidsvoorwaarden, die de WSW-er wel 
heeft. 
Zo zien we een tweedeling ontstaan tussen de WSW-ers met een vaste baan en een 
behoorlijk CAO-loon, die soms zelfs hun 40-jarig dienstverband bij de WSW vieren, en 
mensen die op wachtlijsten staan of tot andere doelgroepen horen en die met behoud van 
hun minimumuitkering of met behulp van de verschillende subsidieregelingen een traject 
volgen zonder vast dienstverband. Zij doen soms hetzelfde werk maar hebben geen gelijke 
rechten. Zij vraagt of dat wenselijk is. 
Vanuit gemeentelijk en vanuit WSW-oogpunt gezien merkt zij op dat de WSW een hoop geld 
kost en we willen allemaal dat dat zich uiteindelijk terugbetaalt door een uitstroom van 
mensen uit de uitkering naar werk. Dus kan een verstandig mens geen nee zeggen tegen de 
voorliggende voorstellen. Haar fractie pleit ervoor om te gaan onderzoeken of de 
constructie, zoals we die nu kiezen, voor de verdere toekomst wenselijk blijft. Ook de 
staatssecretaris wil op de langere termijn naar de toekomst van de Sociale   
Werkvoorziening gaan kijken. Vragen of een dure WSW-organisatie nog aan de wensen en 
behoeften van de doelgroepen voldoet en of het niet doelmatiger en goedkoper kan moeten 
daarbij zeker gesteld worden. Mogelijk kan het college, als het dat ook vindt, binnen de ter 
beschikking staande kanalen een dergelijk onderzoek entameren. Voor dit moment gaat 
haar fractie met de huidige voorstellen akkoord. 
 
Mevrouw Terwal zegt dat de modernisering van deze wet al in 2004 is gestart. Er is tijdig op 
deze doelstelling ingespeeld, maar zoals we allemaal weten leven we in een dynamische 
samenleving, dus moeten er steeds aanpassingen worden gepleegd, zoals ook in het 
voorliggend voorstel. 
Zij bedankt namens haar fractie de heer Bruins Slot voor de heldere uitleg die hij heeft 
gegeven over de modernisering van deze wet. Dat was een prettige ervaring. 
Een van de doelstellingen in deze modernisering van de wet is het werken van de regie 
vanuit de gemeente. Mevrouw Brinkman sprak daar al over, vooral de financiële 
verantwoording. De fractie van Gemeentebelangen vindt dat wel een zorgelijke ontwikkeling. 
De financiën gaan niet via Alescon maar rechtstreeks naar de gemeenten. Zij vraagt wat de 
taakverzwaring op financieel gebied is voor de ambtelijke organisatie. 
Wat betreft de indicatiestelling zegt zij dat als het de gemeente niet lukt om iemand binnen 
vijf jaar te plaatsen dan zou de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijven en de loonkosten 
volledig voor rekening van de gemeente komen. Haar fractie vindt dit een zorgelijke 
ontwikkeling. 
De wachtlijsten kunnen we niet wegwerken. Dit heeft alles met het geld te maken. Er is niet 
genoeg geld om de wachtlijsten weg te werken, terwijl we er wel op afgerekend worden. 
Over het weerstandsvermogen zwijgt zij liever. Het zijn voor haar fractie allemaal punten van 
zorg. Zij vraagt hoe we de WSW betaalbaar kunnen houden. De modernisering van de 
WSW kan grote gevolgen hebben voor de uitvoering. Het jaar 2008 is een overgangsjaar en 
het bestuur zal hopelijk de punten die zijn aangedragen nog eens onder de aandacht 
brengen. 
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Haar fractie vindt het prettig om in de toekomst op de hoogte te worden gehouden via de 
inkomsten en nieuwsbrieven zoals dat ook bij de ontwikkeling van de ISD veelvuldig is 
gedaan. Persoonlijk heeft zij dat als heel prettig ervaren. 
 
Mevrouw Zuiker zegt dat de fractie van GroenLinks zich kan vinden in de geformuleerde 
uitgangspunten voor de aanpak van de modernisering van de WSW en het benodigde 
krediet daarvoor. Haar fractie heeft enkele aantekeningen en aanvullingen. 
Haar fractie onderschrijft het principe om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in 
gewone banen. Het is goed dat nu al 25% van de nieuwe instroom wordt geplaatst in 
begeleid werk. Toch moeten we ons realiseren dat het voor mensen die verwachten in een  
beschermde omgeving te werken en dan moeten meedraaien in een regulier bedrijf dat dit 
een enorme omslag is. Het is makkelijk voor ons om vanuit Den Haag of vanuit de 
gemeenteraad van Tynaarlo deze percentages te verhogen, maar uiteindelijk moeten de 
mensen met een WSW-indicatie het wèl kunnen en daar ligt de zorg van haar fractie. De 
eerste 25% is misschien goed plaatsbaar, maar is de volgende dat ook. Haar fractie denkt 
dat elke verhoging moeilijker zal worden. Haar fractie vraagt daarom extra aandacht voor 
begeleiding van de overgang van binnen naar buiten. Er moet goed in de gaten worden 
gehouden dat de grens van de capaciteit van de mensen niet bereikt of overschreden wordt. 
 
In de startnotitie worden veel verschillende richtingen genoemd waarin het beleid zich zal 
ontwikkelingen. Een groot deel van die ontwikkelingen ligt buiten de invloedsfeer van de 
gemeenteraad. Het is duidelijk dat er veel goede elementen inzitten. We moeten echter 
constateren dat de omzet van de financiële problemen niet wordt aangepakt. Er wordt geen 
oplossing gegeven voor de negatieve wig tussen de rijkssubsidie en de loonkosten WSW en 
die afstand groeit ook nog steeds. Graag hoort haar fractie hoe het college hier tegenaan    
kijkt. 
Haar fractie wil graag van het college horen wat het van plan is met het Persoons Gebonden   
Budget (PGB). In het begin van de notitie wordt het kort genoemd en aan het eind van het 
tijdspad. Daartussen wordt niet inhoudelijk ingegaan op het PGB. Graag hoort haar fractie in 
welke vorm het PGB kan worden toegepast en welke financiële gevolgen dat heeft voor de 
betrokken WSW-er, voor de gemeente Tynaarlo en voor Alescon. 
 
Zij vervolgt met agendapunt 10. 
Zij zegt dat haar fractie kennis heeft genomen van de jaarrekening en de beleidsbegroting 
van Alescon. Haar fractie constateert dat de beleidsbegroting 2008 in overeenstemming is 
met de plannen voor de modernisering voor de WSW. Het is noodzakelijk om op dit moment 
de financiële tekorten bij Alescon aan te vullen. Het is praktisch om het aanvullen samen te 
laten vallen met het invoeren van de modernisering van de WSW en de nieuwe organisatie 
van de gemeenschappelijke regeling. Haar fractie is akkoord met het beschikbaar stellen 
van het krediet. 
Tenslotte wordt gevraagd om in 2008 in ieder geval de rijksbijdrage voor de WSW die de 
gemeente ontvangt beschikbaar te stellen aan Alescon. Dat lijkt GroenLinks niet meer dan 
redelijk gezien de benodigde continuïteit en de goede resultaten van Alescon. 
 
De heer Assies gaat in op het algemene commentaar: het toekomstperspectief. We gaan 
een tijd tegemoet waarin we veel met elkaar gaan spreken over hoe de WSW er in de 
toekomst voorstaat. Wat zijn haar kansen en wat haar bedreigingen.  
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Daarnaast viel te lezen dat er nog andere doelgroepen zijn die eigenlijk in hetzelfde pakket 
vallen en je moet nadenken hoe daarmee om te gaan. Wat is het geëigende instrument om 
die mensen te laten participeren in de maatschappij, want dat is eigenlijk de doelstelling. 
Als je gaat kijken naar de historie en dat is wat mevrouw Brinkman namens haar fractie 
heeft gezegd, dat oude WSW-werknemers een riant salaris hebben, een CAO en dat de 
nieuwe stromen vaak op basis van andere voorwaarden intreden, geeft dat natuurlijk 
spanningen.  
Je moet rekening houden met bepaalde rechten. Dat zul je zien in het kader van begeleid 
werken dat wij heel actief zijn om met name de oudere groep te bewegen om buiten de deur 
te gaan werken. Dat geeft een grotere kans, want de oudere groep is vaak ook beter 
inzetbaar op de arbeidsmarkt. We hebben kort geleden weer een joint-venture gesloten met 
Connexxion in het kader van een nieuw taxibedrijf. Daar kunnen veel mensen geplaatst 
worden en hun ambitieniveau is ook hoog. De maatschappelijke status van taxichauffeur is 
goed en op die manier proberen we ook mensen van binnen naar buiten te plaatsen en met 
name de oudere categorie die onder de CAO-voorwaarden valt. Dus ook het college is bezig 
niet alleen te kijken naar de nieuwe instromers, wat GroenLinks heeft benadrukt, t.a.v. de 
kwetsbaarheid, maar naar mensen vanuit een labiele situatie die het bedrijf binnen komen. 
We kijken ook met name naar de zittende mensen. Hoe kunnen we die als het ware 
versneld van binnen naar buiten brengen, met name door joint-ventures. We hebben dat in 
het groenbedrijf gedaan en nu voor het taxibedrijf en ook het bouwbedrijf is gevormd. Op die 
manier proberen we die categorie plaatsbaar te maken en het rendement te verhogen. 
 
T.a.v. de verdere toekomst zegt hij dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat hij een 
discussie wil opstarten over: hoe gaan we verder met de WSW. Wij gaan als 
Gemeenschappelijke Regeling, maar ook als punt C van het voorstel er is, volop in discussie 
met de staatssecretaris hoe we dat vorm kunnen geven en hoe kunnen we zorgen dat de 
WSW weer teruggaat naar haar oude doelstelling n.l. ondersteunen van mensen die moeilijk 
plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt vanuit een beschermde omgeving. Dat is uiteindelijk altijd 
het doel geweest. Hij zegt toe dat we er bovenop zullen zitten en dat de raad hierover 
geïnformeerd zal worden. 
 
T.a.v. de wachtlijsten is het bekend dat er actie is ondernomen om onze wachtlijst weg te 
werken via allerlei andere kanalen en dat is gelukt. Iedereen heeft een plek, maar valt niet 
onder de WSW-cao. Daarin zie je die tweedeling weer. Dat is niet mogelijk. Het is gelukt om 
de mensen te laten participeren. Wel moet worden beseft dat landelijk gezien het WSW-
budget als het ware macro bevroren is. Landelijk zit er geen stijging in. Er is een eenmalige 
actie geweest om de wachtlijsten terug te dringen, maar er zit geen uitbreiding in, terwijl het 
aantal geïndiceerden toeneemt. Wij willen mensen wel plaatsen, maar er is te weinig budget 
om die mensen regulier te plaatsen. Dat is het spanningsveld dat nu ook nog optreedt en 
waar wij als gemeente als het ware tussenin zitten. Wij krijgen een zware verantwoordelijk-
heid in de toekomst, maar tegelijk hebben we minder mogelijkheden om het waar te maken. 
We zullen met elkaar en met discussie in de raad proberen daar handen en voeten aan te 
geven zodat we met elkaar weten wat de toekomst is van de WSW en welke kaders zij mee 
krijgt en zo moeten wij zorgen dat de WSW financieel gezond blijft. Dat zullen we de 
komende anderhalf jaar volop aandacht geven. T.a.v. het PGB zegt hij dat ook het college 
nog moet kijken hoe we dat gaan invullen. Het is de bedoeling dat ook cliënten de 
mogelijkheid krijgen om zelf met een budget werk te zoeken. Hoe we dat vorm gaan geven 
en welke trajecten daarvoor in aanmerking komen en hoe we dat gaan toetsen dat moeten 
we allemaal uitzoeken. Dat hoort in wezen in die hele vernieuwingsdiscussie. 
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Mevrouw Brinkman zegt n.a.v. de opmerking van de wethouder over het PGB dat iemand 
die wil reïntegreren toch in principe gebruik kan maken van een PGB. Daarvoor behoeft    
hij/zij toch geen toestemming te vragen van de uitkeringsinstantie.  
 
De heer Assies antwoordt dat dit klopt, maar we willen natuurlijk wel graag zien wat het 
rendement daarvan is. Er zit altijd een spanningsveld. Het klinkt heel mooi. Je krijgt geld om 
voor je eigen situatie ondersteuning te zoeken, maar je moet ook kijken of het rendement 
geeft. Het is een beetje een zoektocht. Aan de ene kant wordt de cliëntverantwoordelijkheid 
groter, maar aan de andere kant willen we ook toetsbaar maken wat het rendement daarvan 
is. Dat gaan we de komende tijd uitzoeken. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat de financiële situatie bij Alescon ons is voorgespiegeld van 
nu niet goed en in de toekomst ook niet goed, omdat de rijkssubsidie geen gelijke tred houdt 
met alle kosten. Wij geven nu, als de raad daartoe beslist, geld om in elk geval het lopende 
jaar en het volgend jaar te ondersteunen. Wij weten niet hoe het allemaal uitpakt en in de 
loop van het volgend jaar kan blijken dat er weer een tekort is. Zij vraagt of de raad dan snel 
inzicht kan krijgen. Tegelijkertijd staat er in het stuk dat de mogelijkheden worden 
onderzocht om panden af te stoten. Zij vraagt of de wethouder iets over dat financiële gat 
kan zeggen. 
 
De voorzitter geeft aan dit nu toe te staan, maar de volgende keer graag de vraagstelling in 
de 1ste termijn. De 2de termijn is eigenlijk niet bedoeld om weer nieuwe vragen te stellen, 
maar om te reageren op de antwoorden van het college.  
 
De heer Assies zegt dat de financiële garantie niet bestaat. Er is een Gemeenschappelijke 
Regeling en wij staan in principe garant voor de financiële situatie van Alescon. Op basis 
van de beleidsbegroting gaan we er vanuit dat dit voldoende is. Mocht dit niet zo zijn dan 
zullen we door middel van kwartaalrapportage de raad op de hoogte houden. Dat is ook 
toegezegd. Het systeem is dat raad adequater geïnformeerd zou worden over de 
ontwikkelingen op financieel terrein. Dat doen we gestand. 
 
T.a.v. de gebouwen is het zo dat Alescon al een aantal gebouwen heeft afgestoten. In 
Beilen is het kassencomplex afgestoten. In Assen is ongeveer de helft afgestoten en daar is 
nu het Drenthe college ingetrokken met een hele mooie keuken en daar worden ook 
mensen van Alescon opgeleid. We hebben voor samenwerkingsverbanden gekozen. We 
zijn steeds meer bezig  om als het ware het fabrieksmatige werk langzaam maar zeker in te 
krimpen en over te gaan tot de netwerkgedachte en extern begeleid werken. Dat is een 
doorlopende beweging. 
 
De voorzitter stelt eerst punt 9 – Startnotitie modernisering Wet Sociale Werkvoorziening -
voor besluitvorming aan de orde. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 25 september 2007 besloten. 
 
Vervolgens stelt hij de besluitvorming van punt 10 – Beleidsbegroting 2008 en Jaarrekening  
2006 Alescon, uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening  - aan de orde. 
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Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 2 oktober 2007 besloten. 
 

11. Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. realisering MFA Ter Borch en kennisnemen van 
het ontwerp. 

 De  heer Kremers zegt dat zijn fractie het stuk heeft gelezen. De fractie heeft ontzettend veel 
begrip voor de ambitie van dit college om een zo hoog mogelijk niveau van duurzaam 
bouwen te bereiken. Als je dan kijkt naar de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Ter 
Borch dan wordt er op een gegeven moment gekozen voor onderdeel B en dat is een iets 
zwaarder duurzaam bouwen traject dan andere vormen. Als je nu kijkt wat het allemaal kost 
dan zie je dat zo’n MFA in Ter Borch maar liefst € 9.513.720.- kost. Vervolgens ga je kijken 
waar dat geld vandaan komt. Dan zie je dat het college moeite heeft het geld bij elkaar te 
schrapen, uit allerlei diverse potjes om dit bedrag op tafel te krijgen. Dat is nou precies wat 
de CDA-fractie wat angst aanjaagt. Want als je nu al moeite hebt om deze MFA te 
bekostigen hoe staat het dan met al die MFA’s die nog gaan komen. Vandaar dat zijn fractie 
heel kritisch heeft gekeken naar de financieringswijze. Hoewel het bij elkaar schrapen heel 
moeizaam is gegaan kan zijn fractie zich toch niet helemaal vinden in de ambitie van het 
college. Hij kijkt met name naar het accent duurzaam bouwen. Volgens een ambtelijke 
notitie voldoet de gemeente ook aan duurzaam bouwen als we kiezen voor onderdeel A. Wij 
voldoen dan aan alle wensen en alle eisen die bij duurzaam bouwen horen en als we 
daarvoor kiezen hebben we geen € 67.000.- extra nodig, zoals het college nu wil halen uit 
de pot “structureel nieuw beleid“ zoals dit in 2009/2010 te boek staat. Het college beroept  
zich daarbij ook nog op de Najaarsnota 2007, waarin een en ander is uitgekristalliseerd. Dit 
heeft hij niet kunnen nakijken want de Najaarsnota is nog niet aan de raad ter beschikking 
gesteld. 

 Zijn fractie zit met enkele zaken. Enerzijds de ambitie van het college, die in de optiek van 
zijn fractie te duur is. Zijn fractie zegt daarom: keer terug naar onderdeel A. Daarmee 
voorkomt het college een bijdrage uit structureel nieuw beleid à € 67.000.-. Later kan de 
raad een goede afweging maken als de najaarsnota wel aan ons ter beschikking is gesteld, 
want dan zien we ook wat de impact geweest zou zijn als we die € 67.000.- wel ter 
beschikking hadden gesteld. 

  
 Het CDA heeft er voor gekozen om een motie alvast rond te sturen naar de diverse fracties, 

zodat dit binnen de fracties besproken kon worden. Een aantal fracties heeft gereageerd en 
er zijn een aantal fracties die gereageerd hebben met de opmerking eerst de beantwoording 
van het college te willen afwachten omdat er binnen de eigen fractie ook nog wel vragen 
leefden, alvorens te beslissen de motie wel of niet te gaan steunen. 

 
 De heer Kremers leest de motie voor. 
  
 De raad van de gemeente Tynaarlo; 
  
 In vergadering bijeen op 9 oktober   2007 
 
 Constaterende dat er een voorstel ligt om in het kader van de realisatie van een 

Multifunctionele Accommodatie Ter Borch hiervoor ondermeer een bedrag van € 66.944.- 
structureel vanuit de middelen nieuw beleid 2009-2010 te gebruiken, 
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 draagt het college op: af te zien van het meenemen van deze middelen in de financiering 
van dit MFA en in plaats daarvan te kiezen voor een basispakket conform het technisch 
Programma van Eisen. 

 
 En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 Vries, 9 oktober 2007. 
 De motie is ondertekend door L.M. Kremers en J. van Gelder-van den Berg. 
 
 De voorzitter zegt dat deze motie onderdeel uitmaakt van de beraadslaging. 
 
 Mevrouw Bomhof zegt dat de PvdA-fractie zich op hoofdlijnen kan vinden in het 

raadsvoorstel voor de Multifunctionele Accommodatie Ter Borch. Alle belangrijke wensen 
inzake onderwijs, kinderopvang, sport en multifunctionele ruimtes worden gehonoreerd en 
dat was geen gemakkelijke opgave. 

 Uit het raadsvoorstel blijkt hoe er geworsteld is met de ambitie, optimale inrichting, 
duurzaam bouwen en het prijskaartje dat er aan hangt n.l. een investering van € 9.5 miljoen 
met een structurele jaarlast van ruim € 1 miljoen. De jaarlasten kunnen overigens worden 
gedekt op een bedrag van ruim  € 19.000.- na. Daar komt zij straks nog op terug. 

 Om tot een goed en betaalbaar ontwerp te komen zijn er diverse adviesbureaus in de arm 
genomen. Die hebben binnen de financiële kaders van de gemeente lang gerekend over de 
opties en uiteindelijk is een ontwerp gepresenteerd dat evenwichtig mag worden genoemd. 

 
 Zij maakt vervolgens nog enkele specifieke opmerkingen. De keuze voor optie B bij 
duurzaam bouwen vindt haar fractie een juiste, omdat deze het midden houdt tussen milieu-
ambitie en redelijke kosten. De extra jaarlasten van ± € 21.000 verkregen door € 78.334 te 
verminderen met € 57.000.- mogen daarom ook uit het milieubudget worden betaald. Het 
dekkingsvoorstel vindt haar fractie reëel, omdat zorgvuldig is nagegaan wat de “harde 
opbrengsten” zijn. 
 
Los van de dekkingsmogelijkheden blijft er een structureel jaarlijks dekkingstekort van ruim  
€ 19.000.- per jaar en daarvoor worden twee opties aangedragen. Dat is of een versobering  
c.q bezuiniging in het ontwerp van het gebouw of de opbrengst van versnelde woningbouw 
in mindering  brengen op het tekort. Dat laatste levert overigens maar circa € 6.000.- op van 
de benodigde € 19.000.- per jaar en daardoor blijft er een verschil van € 13.000.- op 
jaarbasis. Niet onbelangrijk, maar voor de PvdA-fractie toch een relatief te klein bedrag om 
sterk te gaan snoeien in het MFA. 
Haar fractie wil graag dat het college goed nagaat en afweegt hoe de versobering c.q     
bezuinigingsslag in nadelige zin uitpakt en als dat te fors is dan vindt de fractie dat de 
gemeente dit tekort voor zijn rekening moet nemen. 
Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit op langere termijn. Met deze kanttekening stemt haar 
fractie in met het collegevoorstel. 
 
De heer Hoogenboom bedankt voor de informatie die aan het begin van de avond is 
uitgereikt over de Multifunctionele Accommodatie. Uiteraard wil ook de ChristenUnie een 
MFA in Ter Borch. Daar gaat het vanavond niet primair over. Hij denkt dat vanavond de 
belangrijkste vraag gaat over het krediet, waar hij toch wel wat moeite mee heeft. In de 1ste 
plaats het bedrag van de vestiging van het gebouw € 9,5 miljoen. Daar kan wat op 
afgedongen worden als de motie van het CDA wordt geaccepteerd.  
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Die motie zal hij graag ondersteunen. Dan blijft uiteindelijk het bedrag staan op € 
8.867.000.-. Een bedrag dat nodig is voor de stichting van het hele gebouw en als hij het uit 
de achterliggende stukken goed heeft begrepen ook voor de grond. 
Zijn 1ste vraag is direct of er ook op de grond wordt afgeschreven en zo ja, waarom? 
Het 2de is dat hij moeite blijft houden met de berekening van de rente. Hij heeft er in dit 
verband al eens eerder op geattendeerd. Het antwoord was toen dat het bij de overheid nou 
eenmaal niet zo werkt. Het zij zo, maar hij is het er toen niet mee eens geweest en ook nu is 
hij het er niet mee eens. Want als we weer naar de rekensom kijken zien we dat het 
rentepercentage van 5% op jaarbasis steeds elk jaar, 40 jaar lang, wordt genomen van het 
nominale bedrag van € 9,5 miljoen en in zijn rekensom dan van € 8,7 miljoen. Hij nodigt het 
college uit eens een exercitie te maken over de uiteindelijke bedragen voor het MFA met 
inachtneming van hetgeen hij hier aandraagt en een annuïteitenrekening op basis van 5% 
rente en alle vrijkomende kapitaallasten ten goede te laten komen aan het object. Vandaag 
heeft hij zich er van vergewist dat de vrijvallende kapitaallasten die jaarlijks vrijkomen door 
de 2½ % aflossing worden gebruikt voor andere leuke dingen. Gebruik het voor het 
betreffende object en als u dan de rekensom aan het einde ziet zult u verrast zijn door de 
uitkomst. Als u dat doet en u gaat er op in dan mag van hem keuze B ook nog gemaakt 
worden, want dat kan dan makkelijk uit. 
Hij gaat overigens graag akkoord met het ontwerp dat er heel leuk uitziet. Een ontwerp dat 
past bij een nieuwe wijk en ook past bij onze gemeente. 
Hij heeft nog een vraag over de ARCA. Op pagina 3 van de dekkingsmogelijkheden waar 
onder 3a wordt gezegd dat de reserve eerder moet worden versterkt tot minimaal € 10 
miljoen dan dat deze kan worden verlicht. Zijns inziens staat deze zin haaks op al twee keer 
eerder gemaakte afspraken dat ook de ARCA zo nodig aangewend kan worden, omdat het 
grote risico t.a.v. Ter Borch de laatste jaren aanzienlijk is gereduceerd. 
 
Mevrouw Terwal zegt dat het Programma van Eisen behoorlijk uit de verf komt in de 
Multifunctionele Accommodatie. Met enige aanpassing zou punt B hier ook onder moeten 
vallen en daarmee heeft haar fractie wel enige problemen. De maatregelen die een jaarlast 
geven van € 78.000.-, waar mevrouw Bomhof al over sprak, en waar tegenover een 
besparing van € 57.000.- staat. Niet dat haar fractie tegen die DUBO maatregelen is, maar 
wel tegen de dekking. Haar fractie wil graag eerst onderzocht hebben of deze maatregel; 
ook subsidiabel is. Er dienen nog afspraken te worden gemaakt over de gebruikers met de 
gemeente over de verrekening van de lagere energiekosten. Daarover is ook nog geen 
duidelijkheid. Zij vraagt of er geen beroep kan worden gedaan op het calamiteitenfonds 
ARCA. Voor haar fractie zijn er nog te veel onduidelijkheden om hier in mee te gaan. 
 
Wat betreft het ontwerp, waarover we vanavond nog een uiteenzetting hebben ontvangen,  
is het in de architectuur wel heel te doen gebruikelijk dat de architectuur wordt geprezen om 
zijn originaliteit. Naar haar oordeel zal de originaliteit aan de binnenkant van het gebouw 
moeten zitten want aan de buitenkant heeft zij niet veel origineels kunnen bespeuren. Zij 
zegt dat als je een paar schoenendozen een beetje scheef op elkaar zet heb je ook een leuk 
ontwerp. 
Deze mening werd niet van de raad gevraagd, dus dit was even terzijde. 
 
Er komt een dubbel gymnastieklokaal dat gecombineerd gaat worden met allerlei activiteiten 
zoals wedstrijdsport, volleybal, judo etc. De vraag van Gemeentebelangen is of deze 
sportaccommodatie niet zo uitgebreid kan worden dat er mogelijkheden zijn voor feestelijke 
aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsbijeenkomst van de wijk.  
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De sportaccommodatie dus ook graag multifunctioneel, zodat er buiten de sport om ook nog 
andere activiteiten ontplooid kunnen worden. 
Zij had nog een vraag of de buitenruimte als speelruimte wel voldoende zou zijn, maar daar 
is al naar tevredenheid op gereageerd in de uitleg die we vanavond hebben ontvangen. 
 
De heer Pieters zegt dat het definitieve ontwerp dat we hebben ontvangen wel voldoet aan 
de verwachtingen die zijn gewekt in het voorlopig ontwerp. Hier kan zijn fractie het ook wel 
mee eens zijn. Met het oog op de DUBO bouw is het in de beleving van zijn fractie niet 
anders mogelijk dan te kiezen voor optie B. In het stuk staat in de laatste bladzijde dat optie 
C vrijwel direct afvalt omdat deze niet rendabel is en kan leiden tot comfortproblemen, 
doordat er in het gebouw niet gekoeld kan worden. Bij optie A zijn die mogelijkheden er ook 
niet. Dat betekent dat als we kiezen voor een andere optie dan optie B we een gebouw 
krijgen waarin de luchtbehandeling van dusdanige aard is dat met de CO² geen rekening 
gehouden kan worden, omdat er geen koeling is. Een gebouw waar hoogstwaarschijnlijk 
slecht in gewerkt kan worden. Over de DUBO maatregelen heeft zijn fractie de volgende 
vraag. Hij dacht dat in de begroting stond dat er een extra krediet wordt aangekondigd voor   
het systeem dat hier in het nieuwe gemeentehuis is aangebracht en hoe wordt dit bij het 
MFA voorkomen als we hiervoor gaan kiezen. Voor wat betreft de financiering heeft zijn 
fractie nog een vraag op blz. 5. Daar staat de aankondiging dat er derhalve vanuit het 
Grondbedrijf wordt voorgesteld voor de exploitatie van Ter Borch € 2 miljoen af te zonderen 
voor dekking van de onrendabele top. Het verbaast zijn fractie dit in het exploitatieoverzicht 
nergens terug te vinden. 
Een extra bedrag van € 70.000.- voor de DUBO maatregelen wekt ook verbazing. Zijn fractie 
vindt het vreemd dat dat  niet dwingend opgelegd kan worden daar de energievoordelen aan 
de andere gebruikers doorberekend kunnen worden. Van de € 57.000.- energiebesparing is 
slechts € 11.000.- rechtstreeks voor de gemeente. 
Na beantwoording door het college zal zijn fractie zien hoe te reageren op de motie van het 
CDA. 
 
Volgens de heer Rietkerk is GroenLinks zeer content met het ontwerp van deze 
Multifunctionele Accommodatie. Samen met de hogere ambities van Duurzaam Bouwen 
past dit helemaal bij de doelstellingen van dit college en laat het ook zien dat het niet alleen 
bij woorden blijft. Natuurlijk ligt er een Programma van Eisen (PvE) uit 2005 dat met minder 
genoegen neemt. Sinds die tijd zijn er ook enorme veranderingen opgetreden in het denken 
over CO² uitstoot. We kunnen dan ook niet anders dan de lat een stuk hoger leggen. Zijn 
fractie hoopt dat dit MFA een goed voorbeeld zal zijn voor de komende MFA’s en zijn fractie 
pleit er voor om Duurzaam Bouwen (DUBO) en de hogere normen al direct in het PvE op te 
nemen voor die accommodaties. 
GroenLinks zou de suggestie willen doen te kijken naar de mogelijkheid om een serie MFA’s 
te ontwerpen i.p.v. steeds weer een nieuw uniek ontwerp te maken. 
In de stukken die we hebben gekregen wordt zijns inziens een ongewenste koppeling 
gelegd tussen de hogere kosten en de DUBO maatregelen. Er wordt helaas de suggestie  
gewekt dat energiebesparing niet rendabel zou zijn. Een CO² reductie van 18½ % wordt dan 
zomaar aan de kant geschoven. Zijn fractie heeft al eerder voorgesteld om tot een CO² 
begroting te komen voor de gemeente Tynaarlo. Je zou dan dit soort  maatregelen beter op 
hun waarde kunnen inschatten. Verder heeft zijn fractie gemerkt dat in de doorberekening 
van de verschillende opties geen rekening is gehouden met stijgende energieprijzen.  
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De energielasten zullen wel voornamelijk doorberekend worden aan de gebruikers van het 
gebouw. Als we dus met hogere energielasten akkoord zouden gaan zou ook het financiële  
plaatje voor de gebruikers er heel anders uit komen te zien. 
Hij denkt dat het duidelijk is dat zijn fractie de motie van het CDA niet zal ondersteunen. Dit 
is ook van te voren aangegeven. Het legt te veel nadruk op de kosten en te weinig de 
nadruk op de opbrengsten die deze accommodatie ons op maatschappelijk gebied brengt. 
Het flexibel omgaan met onderwijsruimten en nog een aantal zaken. Verder denkt zijn fractie 
dat het vrij negatief is gesteld om te spreken van het bij elkaar schrapen van de financiën. 
Zijn fractie ziet het als een hele nette en transparante afweging van alle opties die er 
kennelijk zijn en daar is de meest gunstige financiering uit gekozen. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kremers dat het uiteraard ieders goed recht is om wel of niet 
akkoord te gaan met de motie. De gedachte die dan gelijk bij hem opkomt is dat dit een 
eerste MFA is. Is de GroenLinksfractie dan bereid om voor andere MFA’s die gefinancierd 
moeten worden, telkens eventuele gaten te vullen met geld bestemd voor nieuw beleid 
waardoor andere wensen c.q behoeften van de burgers mogelijk niet ingevuld kunnen 
worden. Want als de raad daar nu ja tegen zegt dan bent u heel snel geneigd om ook de 
volgende keer te zeggen : we hebben toen ja gezegd; we zeggen nu maar weer ja. Dat is de 
angst die zijn fractie een beetje heeft dat we dus daardoor een tekort gaan krijgen aan 
financiële middelen voor structureel nieuw beleid. 
 
De heer Rietkerk probeerde al te benadrukken dat zijn fractie verwacht dat de extra uitgaven 
ook flinke opbrengsten zullen opleveren. Misschien is de investering nu hoger, maar die zal 
ook dubbel en dwars terugverdiend worden. 
Verder heeft hij aangegeven dat de hogere normen voor Duurzaam Bouwen direct 
meegenomen moeten worden in het Programma van Eisen. Dat betekent dat het geen extra 
maatregelen zijn maar in één keer meegenomen kunnen worden. Dat zal leiden tot lagere 
kosten. Ook is de suggestie gedaan om niet iedere keer een uniek gebouw te ontwerpen 
maar daar een serie van te maken, hetwelk zou moeten helpen om de kosten in de hand te 
houden. 
 
De heer Kremers reageert met te zeggen dat het wel allemaal aanname, aanname is en 
daar heeft zijn fractie echt moeite mee. 
 
De heer Rietkerk vraagt wat de aanname is in energiebesparing. 
 
De heer Kremers antwoordt dat de heer Rietkerk in zijn relaas aangeeft: dit zou tot extra 
opbrengsten moeten leiden, dit zou tot meerdere zaken moeten leiden, maar hij kan niet 
hard maken dat het ook daardoor financieel aantrekkelijker zou worden. Mocht de heer 
Rietkerk dit wel hard kunnen maken dan neemt hij aan dat hij vervolgens zegt dat we al die 
gelden die we nu uit structureel nieuw beleid halen met die extra opbrengsten weer 
aangevuld worden, hetgeen hij dan mag aannemen. 
 
De heer Rietkerk meent dat het CDA volledig achter het idee van Multifunctionele 
Accommodatie staat. Dat we het daar met de hele raad over eens zijn dat het helpt in de 
maatschappelijke opbouw van die wijk, in de sociale cohesie en dat je daar allerlei 
voordelen uithaalt om zaken daar te combineren en slimmer te doen dan we tot nu toe doen. 
Dat zijn opbrengsten die natuurlijk heel lastig in cijfertjes te vatten zijn, maar wel degelijk 
zullen gaan meespelen. 
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De heer Kremers krijgt nog eenmaal de gelegenheid hierop te reageren. Hij zegt dat 
GroenLinks helemaal gelijk heeft. Zijn fractie is voorstander van een MFA en dat heeft de 
fractie ook aangegeven, maar natuurlijk niet ten koste van alles. Waar zijn fractie naar 
gekeken heeft is de ambitie van het college t.a.v. Duurzaam Bouwen. Zelfs die ambitie kan 
zijn fractie ondersteunen, maar er is bij gezegd dat dat dan wel betaalbaar moet blijven. Op 
het moment dat je met optie A ook voldoet aan alle normen en criteria van Duurzaam 
Bouwen, maar daarmee voorkomt dat je € 67.000.- moet interen op je structurele middelen 
voor nieuw beleid, dan kiest het CDA daarvoor en vang je twee vliegen in één klap. 
 
De heer Rietkerk zegt dat zijn fractie de extra investering, gezien het totale bedrag van de 
Multifunctionele Accommodatie als zeer betaalbaar acht. 
 
De heer Kraayenbrink vindt 9 à 10 miljoen euro een behoorlijk bedrag voor een gebouw dat 
hier moet komen te staan. Zijn fractie realiseert zich wel dat als we het niet doen en alle 
gebouwen los van elkaar laten staan we waarschijnlijk veel meer kwijt zijn. Inhoudelijk kan 
zijn fractie zich prima vinden in de accommodatie voor dit bedrag. 
We spreken de hele tijd over een investering die wij moeten doen. In principe gaat hij er 
vanuit dat dit Europees is aanbesteed. Mocht dat niet het geval zijn dan zou misschien daar 
nog een besparing te halen zijn, waardoor het wat beter betaalbaar wordt. Hij zou hierop 
graag een antwoord willen hebben. 
 
Voor de rest struikelt hij op pagina 7 over punt 11. Daar staat dat: de 
herontwikkelingswaarde en de vrijvallende kapitaallast van de huidige locatie OBS 
‘Paterswolde-Noord’ à € 860.000.- incidenteel als dekking is opgenomen in de plannen van 
het Integraal Accommodatie Beleidsplan (IAB). Strikt beschouwd zou het juist zijn – en daar 
gaat het om – wanneer deze verwachte middelen ingezet zouden worden als dekking voor 
de MFA Ter Borch. Immers OBS ‘Paterswolde-Noord’ krijgt een nieuwe plek in Ter Borch. 
Maar dit betekent dat het project IAB geconfronteerd wordt met een gat in de begroting en 
dat is niet wenselijk.  
Formeel bekeken vraagt hij of het nu formeel niet zo is dat wij die € 860.000.- eigenlijk 
zouden moeten overhevelen van het IAB naar MFA Ter Borch en eigenlijk een begroting 
moeten vinden voor deze € 860.000.- in het IAB. 
Dat hij niet de enige is geweest die hierover heeft nagedacht blijkt wel uit het feit dat deze 
zin hier simpelweg staat. 
 
Duurzaam Bouwen. Het is een motie van het CDA. Het is een investering van € 78.000.- en 
in totaal hebben we dan een besparing van € 57.000.- per jaar. Die bezuiniging komt in 
principe ten goede aan de gebruikers van het gebouw. Daarvan is 1/5 deel voor onze 
gemeente. Dat zou zelfs nog meer mogen worden. Of dat wenselijk is weet hij niet, 4/5 deel 
komt rechtstreeks ten goede aan de gebruikers van het gebouw. Dat betekent scholing, 
kinderopvang, sport enz. De € 5700.- is gebaseerd op de huidige gas- en 
elektriciteitsprijzen. Hij kan zich alleen maar voorstellen dat die zaken duurder worden in de 
loop der jaren, zeker als je de prijsontwikkeling ziet. Zijn fractie heeft na wikken en wegen 
besloten de  CDA-motie niet te ondersteunen, er  vanuit gaande dat de gelden die hiermee 
verdiend worden rechtstreeks ten goede komen aan de gebruikers van dit gebouw. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat we vanavond nog eens hebben kunnen horen hoeveel 
werk er verzet is om dit gebouw op papier neer te zetten en nu de werkelijkheid nog. 
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Haar fractie is het eens met het ambitieniveau van het college om wat Duurzaam Bouwen 
betreft punt B te volgen. Wij hebben immers met agendapunt 7 dit ook ondersteund dus is 
dit een logische consequentie daarvan. Wat de financiën betreft heeft het college op een rij 
gezet wat voor posten er zijn waaruit we kunnen putten. De een wat meer, de ander wat 
meer. 
De zin die de heer Kraayenbrink naar voren bracht over de OBS ‘Paterswolde-Noord’ was 
haar fractie ook opgevallen en was voor haar ook een vraag. Die wordt dus ondersteund. 
Haar fractie vroeg zich af of bij de huuropbrengsten die het college volgens haar relateert 
aan de sportverenigingen binnen onze gemeente er ook is gedacht aan sportverenigingen in 
Groningen, die daar misschien ook wel gebruik van willen maken. 
Als zij de mooie foto bekijkt en kijkt naar de speelvoorzieningen voor de onderbouw dan lijkt 
dat haar veel te klein uitgaande van een paar honderd kinderen. Die geluiden heeft zij ook al 
vernomen van onderwijzenden. Hoe denkt het college dit op te lossen? Zij vindt het eigenlijk 
te veel ingesloten in de gebouwen, maar goed dat is een ontwerpkeuze geweest. Daarover 
vraagt zij een antwoord van de wethouder. 
Verder vraagt haar fractie zich af, omdat er ooit een accommodatie-discussie heeft 
plaatsgevonden over mensen uit Eelderwolde die een plek zochten en die aan bod zouden 
komen in Ter Borch, of deze er ook bij betrokken zijn geweest.  
Zij heeft ook adviezen gelezen van de Gehandicaptenadviesraad gemeente Tynaarlo. Die 
zouden in september een advies uitbrengen. Wij weten hoe het hier niet goed gegaan is bij 
ons gemeentehuis. Daar hebben achteraf aanpassingen moeten plaatsvinden. Zij vraagt of 
het college die adviezen er al bij heeft  betrokken. Zij leest er namelijk niets over. Het lijkt 
haar heel verstandig dat wel te doen. 
 
Terugkomend op het DUBO verhaal zegt zij hier alleen maar hele platte daken te zien. Zij 
herinnert zich dat er op het dak van het gemeentehuis zonnepanelen zijn aangebracht. 
Volgens haar bestaan daar subsidiemogelijkheden voor. Het lijkt haar verstandig als het 
college de zonnepanelen daar ook nog bij betrekt. Een aantrekkelijk sedumdak lijkt haar in 
zo’n groene landschapszone heel goed van pas te komen. Zij vraagt tenslotte of er een 
beheerder of beheerster is in het complex. 
 
De heer Kosmeijer zegt alvorens op met name de DUBO maatregelen in te gaan eerst een 
paar punten van algemene aard te willen beantwoorden die de revue zijn gepasseerd. 
Hij refereert eerst aan de confrontatie met de heer Hoogenboom waar het gaat om de 
dekking en de financiering zoals de gemeente dat placht te doen. In een eerdere instantie 
hebben we daar al een debat over gehad. Hij zou niet willen vragen dat debat te herhalen, 
maar om daarbij aan te sluiten in die zin van je kunt pas de systematiek gaan wijzigen als je 
dat met elkaar bent overeengekomen. De vrijvalkant van kapitaalslasten die in de begroting 
zitten zorgen ook voor de financiële ruimten die er zijn. Er zijn ook gemeenten die daar een 
hele directe relatie mee gelegd hebben en die de investeringscapaciteit gerelateerd hebben 
aan de totale vrijval van kapitaalslasten. Het college heeft dit gemiddeld genomen en op die 
€ 250.000.- per jaar gesteld. Dat is de vrije ruimte voor nieuw beleid structureel en dat ligt 
een beetje in die orde van grootte. Op het moment dat we de systematiek volgen die de 
heer Hoogenboom voorstelt, die hijzelf rationeel heel goed kan begrijpen, laat je dat dus los. 
Daar zit een spanningsveld in waarover we wat hem betreft het debat bij de 
begrotingsbehandeling nog kunnen voortzetten. Maar je kunt nu niet incidenteel op basis 
van één dossier wat voorligt en waar het gaat om grote bedragen, daar die discussie over 
voeren. Hij snapt het betoog, maar hij zou het in dit kader niet willen overnemen. Hoe 
aantrekkelijk dat in financieel opzicht ook voor dit project is. 
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Over de vraag of er op de grond wordt afgeschreven moet hij even het antwoord schuldig 
blijven in die zin dat hij er vanuit gaat dat er niet op afgeschreven wordt, maar wel als 
rentecomponent steeds wordt meegenomen. Hij vraagt er nog naar en mocht het anders zijn 
dan brengt hij de raad er specifiek van op de hoogte. 
 
Er wordt dus gebruik gemaakt van de calamiteitenreserve. Daar wordt een greep uit gedaan, 
waarvan ook in financiële zin al eerder is gezegd van als je alles op een rij zet zou dat 
versterkt moeten worden. U heeft volstrekt gelijk dat we ook een relatie hebben gelegd met 
de risico’s die voortvloeien uit Ter Borch en of je dan niet tot een bijstelling zou kunnen 
komen. Dat kan hij zich heel goed voorstellen gelet op hoe Ter Borch zich op dit moment 
ontwikkelt. Dat neemt niet weg dat het college vanuit de stelling die al eerder is geponeerd 
“je zou het eigenlijk moeten versterken” er nu toch een aanzienlijke greep uit wil doen. Het 
college vindt dit gerechtvaardigd vanuit het feit dat ten tijde van de totstandkoming van de 
wijk Ter Borch en alle financiële consequenties er toen nog rekening werd gehouden met 
een OZB opbrengst ook zijnde het gebruikersdeel. Dat is toen in die tussentijd, zonder dat 
wij daar toen al op konden voorsorteren, afgeschaft. Vervolgens heeft er een compensatie 
plaatsgevonden via de Algemene Uitkering maar daar wordt geen rekening gehouden met 
de nieuw te bouwen woningen. Daar lopen we dus echt inkomsten in mis. Dus op basis 
daarvan heeft het college gezegd het reëel te vinden om nu elk jaar een greep uit de pot te 
doen om dit gestand te doen. Dan kun je inderdaad straks een relatie leggen als we Ter 
Borch opnieuw gaan beschouwen en opnieuw gaan kijken hoe het staat met de exploitatie 
van die wijk en hoe het staat met de inkomsten en uitgaven en of we dan ook nog langer 
vast moeten blijven houden aan die stelling dat de ARCA verstevigd zou moeten worden of 
dat je zegt we boeken deze greep vanuit de MFA in één keer af en dan heb je het helemaal 
gelijk getrokken. Er is wel vanuit het college de gedachte geweest dat het feit dat het 
gebruikersdeel OZB wegviel de gedachte rechtvaardigt dat als calamiteit te beschouwen en 
daar dus een greep uit te doen. 
Wat hij een prikkelende opmerking vond was “zet een paar schoenendozen op elkaar en  je 
hebt de MFA Ter Borch. Hij had de opmerking al eerder gehoord. Toch prikkelt dat wel en hij 
is het er absoluut niet mee eens, maar dan hebben we een debat over kwaliteit. Hij gaat er 
vanuit dat het is voorgelegd aan Welstand en die zijn daar lovend over geweest. Er zijn ook 
wel kritische opmerkingen bij geplaatst en kanttekeningen waar het gaat om het landgoed, 
maar per saldo, is toch voor het ontwerp gekozen. 
 
Mevrouw Terwal zegt bij interruptie dat zij heeft aangegeven dat de raad niet over het 
ontwerp ging, maar zij kon de verleiding niet weerstaan de opmerking te maken. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat hij de verleiding niet kon weerstaan om daarop te 
reviseren. 
Hij zegt vervolgens de vraag over de financiële kaders, het afboeken van € 2 miljoen over de 
onrendabele top, niet helemaal goed te hebben meegekregen. 
 
De heer Pieters zegt dat op blz. 5 staat: het Grondbedrijf stelt derhalve voor van het 
resultaat van de exploitatie Ter Borch € 2 miljoen af te zonderen ter dekking van de 
onrendabele top van de investering in het MFA. 
Volgens de heer Pieters zal het voor de kredietverstrekking niet van invloed zijn, maar zeker 
wel voor de exploitatielasten. Het staat in het stuk vrij stellig aangegeven en hij denkt dat het 
gebaseerd is op gegronde aannames. 
 



 
 

Notulen raadsvergadering 9 oktober 2007                                                    Pagina 18 van 24                      
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

De heer Kosmeijer antwoordt dat hij over deze vraag straks overleg zal hebben met de 
ambtelijke ondersteuning. 
De heer Kraayenbrink en mevrouw Van den Berg hebben een opmerking gemaakt over 
Paterswolde-Noord. Het is inderdaad zoals het is. Als je het per saldo bekijkt zijn in het IAB 
alle bestaande accommodaties meegenomen en uiteindelijk hebben we in het totaalplan 
IAB, hetwelk door de raad is goedgekeurd, ook als onderlegger gebruikt de opbrengsten van 
al die locaties. Daarmee is het een vaststaand feit dat die € 860.000.- is meegerekend in het 
totaalplan van het IAB Eelde-Paterswolde. Als je nu achteraf beziet dat Paterswolde-Noord 
verhuist van Paterswolde-Noord naar Ter Borch dan zou je ook de gedachte kunnen hebben 
om de opbrengst daar aan toe te rekenen aangezien die opbrengst vrijvalt omdat je elders 
bouwt. Dat was ook voor de hand liggend geweest, maar het besluit dat we met elkaar 
hebben genomen is een ander besluit geweest. Dan is de discussie vrij snel gemaakt, want 
dan is het lood om oud ijzer of je die € 860.000.- nu zoekt ten gunste van het IAB van Eelde-
Paterswolde of die € 860.000.- zoekt voor de MFA Ter Borch. 
 
De heer Kraayenbrink snapt het wel maar in principe moet, omdat dit vrijvalt, het IAB in 
waarde verlaagd worden met € 860.000.-, want die school wordt opgeheven. Dan moet je in 
principe die post toch bijstellen. Of we dat nu doen of later in een begrotingswijziging o.i.d., 
uiteindelijk is dit kapitaal daar weg. Hoe wil het college daar invulling aan geven? 
 
De heer Kosmeijer antwoordt omdat de € 860.000.- die vrijkomt meegerekend is in het 
totaalplan IAB Eelde-Paterswolde, waar drie Multifunctionele Accommodaties gebouwd 
moeten worden. In het totale bijeenschrapen voor al die MFA’s staat o.a. voor de opbrengst    
Eelde-Paterswolde-Noord € 860.000.-. Dat is het besluit dat door de raad, op voorspraak 
van het college, is genomen, toen nog uitgaande van de gedachte dat Integraal 
Accommodatiebeleid alle bestaande accommodaties zouden zijn. Daar zijn keuzes over 
gemaakt en dat hebben we in zijn totaliteit meegerekend. We kunnen ons heel goed 
voorstellen dat we het anders hadden gedaan, maar dat is niet gebeurd. Die € 860.000.- kun 
je maar één keer uitgeven of voor Ter Borch of voor het IAB Eelde-Paterswolde. We hebben 
het formele besluit genomen het bij IAB Eelde-Paterswolde te doen en daardoor moeten we 
hier een andere dekking zoeken en kunnen we het niet als inkomstenbron opvoeren. Het 
college stelt voor om dat zo te laten en daar niet meer op terug te komen. We gaan nu in het 
totale plan daar een financiële dekking voor zoeken zoals aan u is voorgelegd. 
 
T.a.v. het sedumdak en de zonnepanelen zal hij straks ook overleggen of het iets is dat in 
de verdere uitwerking meegenomen kan worden. 
 
Over het Duurzaam Bouwen is in het college discussie geweest. Het moge duidelijk zijn dat 
in het PvE zoals dat is neergelegd een lager ambitieniveau is verwoord en daaraan wordt in 
het plan zoals het is voorgelegd keurig voldaan. Ook het voortschrijdend inzicht heeft binnen 
het college en binnen de raad post gevat en ook de mondiale ontwikkelingen hebben daar 
zeker toe bijgedragen. Dat heeft er toe geleid dat het college heeft gezegd niet alleen maar 
het voorgeschreven ambitieniveau na te streven, maar wij willen nog wel een stapje hoger 
en de voorbeeldfunctie hanteren. Toen was cruciaal de vraag of we dat bij die MFA alsnog 
zouden gaan inpassen. Het is een lastig geheel geweest omdat we in het eerdere PvE daar 
niet van zijn uitgegaan. Dat betekent ook dat je nu een hinkstapsprong maakt om een grote 
sprong voorwaarts te maken in het opzicht van duurzaam energiegebruik. Het college heeft 
toen gezegd dat het geld zou gaan kosten en daar zitten nog weer heel wat discussies 
achter die je nog moet gaan voeren.  
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Het college heeft vanuit eigen ambitie gezegd dat het alleszins verantwoord is om dat geld 
beschikbaar te stellen. Vervolgens neemt hij de raad mee in de discussies die nog gaan 
plaatsvinden. Door verschillende fracties is het 1/5 deel verhaal genoemd. Dat is wat direct 
is toe te rekenen als last voor de gemeente en daar dus  ook verrekend kan worden. Blijft 
over dat 4/5 deel niet mee gecalculeerd kan gaan worden. Dan is het òf in het voordeel van 
het onderwijs òf in het voordeel van de sport òf daar gaan we nog nadere afspraken over 
maken. Onderwijs krijgt een normvergoeding o.a. ook voor energieverbruik en als je daar 
een afspraak over maakt om dat aan elkaar te koppelen dan wordt het voordeel ook 
meegerekend. Hebben wij op dit moment alleen niet in een heel hoog ambitieniveau al mee 
gecalculeerd. Een van de sprekers sprak erover dat de verhuur van sportfaciliteiten aan de 
magere kant is. Hij ziet wel mogelijkheden om dat wat hoger te stellen, zeker daar waar het 
gaat om gebruik van over de gemeentegrens, waarvoor een ander tarief wordt gehanteerd 
dan binnen de gemeentegrens. Hoe ambitieus ben je daar in. Het college heeft gezegd zich 
niet rijk te willen rekenen en straks arm te tellen, we gaan redelijk verantwoord zitten maar 
geen hoog gespannen verwachtingen koesteren om daarna in de daadwerkelijke uitbetaling 
en de daadwerkelijke lasten te moeten zeggen: het valt toch wat tegen. Om eens wat te 
noemen: dat is hier in het gemeentehuis gebeurd. Als je kijkt naar wat voor resultaten hier in 
het gemeentehuis worden geboekt met het systeem van DUBO maatregelen die we hebben 
toegepast dan is dat echt substantieel. Als je dat eerst te hoog inschat moet je vervolgens 
met hangende pootjes terug en zeggen dat het toch iets tegenvalt. Dan lijkt het net alsof die 
DUBO maatregelen geen zin hebben gehad, maar dat is niet waar. We hebben het geluk 
c.q. pech gehad dat het systeem drie maanden niet heeft gefunctioneerd voor wat betreft de 
warmtekoppeling en dat heeft geleid tot een explosieve stijging van het gasverbruik t.o.v. nu, 
wat normaal is. Hij zegt dat als het gaat om de energiemaatregelen dan is het absoluut 
nastrevenswaardig. 
Wat niet is mee gecalculeerd is de stijging van de energielasten naar de toekomst toe. Er is 
gewoon uitgegaan van het hier en het nu. Dat levert dan in zijn totaliteit een besparing op 
van € 55.000.- in de energielasten. 
Als je dat even op basis van de historische stijgingspercentages van de afgelopen 10 jaar 
doorrekent naar de komende 5 jaar dan heb je met een gemiddelde stijging van 10% van 
doen en dan loopt die € 55.000.- op naar € 88.000.-. Dan moet je vervolgens de 1/5 regeling 
weer toepassen en dan komt dat weer niet echt schrikbarend hoog over maar per saldo 
moet u wel kijken wat we daar mee terugverdienen aan een lager energieverbruik en dus 
ook een lagere uitstoot. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kremers dat de rekenwijzer van de wethouder wellicht zal 
kloppen. As je kijkt naar wat het ons aan extra kost om deze voorziening aan te brengen dan 
praat je over € 640.000.-. Dat zijn de meerdere investeringen in de installatiekosten en de 
meerdere investeringen in de bouwkosten. Het levert inderdaad per jaar een 
energiebesparing op van € 56.955.-. Daar staat echter tegenover dat je tenminste € 31.000.- 
per jaar aan extra onderhoudskosten en aan extra exploitatiekosten hebt. Je houdt dan per 
saldo € 25.000.- “winst” per jaar over en je hebt dus meer dan 20 jaar nodig om die 
investering van € 640.000,- terug te verdienen en over 20 jaar is die installatie afgeschreven 
en hartstikke duur geworden. 
 
De heer Kosmeijer vraagt of de raad de vooruitziende blik wil hebben en daarbij aan wil 
sluiten bij wat het college voorstaat n.l. stijgende energielasten en zich afvraagt wat schatten 
wij in op het gebied van innovatie, van wat voor soort machines worden daarvoor gebruikt 
en hoe zal zich dat gaan ontwikkelen. Zal dat meer worden of zal dat minder worden.  
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De gedachten van het college zijn dat het meer zal worden en je moet inderdaad het lef 
hebben om daarin vooruit te lopen en dat hebben we hier gedaan met het gemeentehuis. 
Het college zou dat ook heel graag willen doen in de MFA Ter Borch. 
 
Bij interruptie zegt de heer Pieters dat er al enkele malen is gerefereerd aan het     
gemeentehuis. Zijn fractie heeft enkele malen gelezen dat er hoogstwaarschijnlijk extra 
krediet gevraagd gaat worden om de installatie aan te passen. De wethouder roemt zojuist 
dat het allemaal zo geweldig is. Wat moet er dan aangepast worden. 
Volgens de voorzitter is het wel een ander onderwerp maar de wethouder heeft het 
ingebracht. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat als wij een krediet aanvragen voor een installatie hier in 
het gemeentehuis dan is dat echt een ander onderwerp. Laten we daar geen discussie over 
hebben. 
 
De heer Pieters  zegt dat de wethouder er aan refereert. Hijzelf is er niet over begonnen. 
 
Het is de heer Kosmeijer niet bekend dat er een extra krediet wordt aangevraagd. Wat hij 
wel weet is dat we destijds een te hoog gespannen verwachting hebben neergelegd. Daar is 
toen in de begroting een aanpassing op geweest. Hij heeft al aangegeven dat we hier in de 
verwachtingen wat voorzichtiger zijn geweest. Destijds op basis van de toen beschikbare 
gegevens was er een vrij hoog gespannen verwachting waar het ging om energieverbruik. 
Dat is toen ingecalculeerd. Als dat dan tegenvalt kom je vervolgens tot een hogere 
energielast waarvoor je dan inderdaad naar de raad te biecht moet om daar extra geld voor 
te vragen. 
Hij weet niet of we nu over hetzelfde spreken of niet. De raad heeft volgens hem nog geen 
aanvraag gehad voor een krediet. 
 
De voorzitter denkt dat het goed is dat we ons bij het agendapunt houden en daarop zullen 
richten. Het gemeentehuis komt echt nog wel eens aan bod. Hij vraagt de wethouder de 
beantwoording af te ronden. 
 
De heer Kosmeijer zegt alleen een aantal vragen over te hebben die hij straks eerst nog wil 
bespreken. 
 
De voorzitter heeft de vraag van de VVD-fractie nog staan over de € 2 miljoen, de Europese 
aanbesteding, die is genoemd en het advies van de Gehandicaptenraad. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat de Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden. 
 
De heer Pieters zegt een vraag gesteld te hebben over DUBO, de klimaatbeheersing in het 
gebouw. De argumentatie die geldt voor optie C geldt in de beleving van zijn fractie ook voor 
optie A n.l  dat er niet gekoeld kan worden en dat er comfort problemen zullen ontstaan. Zijn 
fractie miste dit onderdeel een beetje bij de andere fracties. Er is zuiver gekeken naar het 
financiële. 
 
De voorzitter antwoordt dat de wethouder in 2e termijn hierop zal antwoorden. 
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Hij geeft vervolgens het woord aan de fracties om indien zij dat wensen een oordeel te 
geven en eventueel de motie van de CDA-fractie van een advies te voorzien. Hij geeft 
allereerst het woord aan de heer Kremers van het CDA. 
 
De heer Kremers zegt niet veel te hebben om toe te voegen.  
Het enige en dat is ook bij monde van wethouder Kosmeijer beaamd dat als je overgaat 
naar optie B je dat € 640.000.- extra kost. Dat levert een opbrengst op van ± € 25.000.- per 
jaar en dan heb je dus meer dan 20 jaar nodig om die extra investering terug te verdienen. 
Dat vindt zijn fractie ontoelaatbaar. Vandaar dat zijn fractie de motie handhaaft. 
 
De heer Hoogenboom reageert op de reactie van de wethouder op zijn calculatiemethode. 
Hij had dat wel verwacht want het is al eens eerder gebeurd. Natuurlijk begrijpt hij wel dat de 
wethouder dat niet stante pede kan veranderen, maar hij heeft dat als eens eerder 
nadrukkelijk aangegeven. Hij zal er bij een andere gelegenheid wanneer we spreken over de 
financiën op terugkomen. 
 
Mevrouw Terwal zegt geen antwoord te hebben gehad op het multifunctionele gebruik van 
de sportaccommodatie en ook niet of de DUBO maatregelen subsidiabel zijn. Zij las  
vandaag in de krant dat Noord-Nederland een groot ambitieniveau heeft om de CO² uitstoot 
terug te dringen en daarvoor extra middelen ter beschikking te stellen. 
 
De heer Pieters zegt dat de beantwoording in 2e termijn door de wethouder van essentieel 
belang is voor de standpuntbepaling omtrent de motie van het CDA. 
 
De voorzitter informeert wat het essentiële belang is. 
 
De heer Pieters antwoordt dat bij de keuze voor het systeem A het comfort gewaarborgd is, 
wat in zijn beleving haast niet kan. In het stuk staat aangegeven dat het niet zo is. Hij noemt 
nog de dekking van die € 2 miljoen, wat volgens hem voor de andere fracties ook van 
belang zal zijn, voor de financiële lasten van het MFA. 
 
De voorzitter constateert dat de VVD-fractie dan de motie van het CDA steunt. 
 
De heer Pieters wil het van de beantwoording laten afhangen. 
 
De heer Rietkerk heeft aan de woorden van de wethouder niet zoveel meer toe te voegen. 
Hij vindt het jammer dat de motie van het CDA toch alleen maar blijft kijken naar het geld en 
de CO² reductie als het ware in het geheel niet meerekent. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kremers zich tegen deze uitspraak te verzetten omdat het CDA 
al een paar keer heeft aangegeven dat uit ambtelijke stukken blijkt -en dat kunt u ook lezen- 
dat ook bij het kiezen voor optie A we voldoen aan de voorwaarden voor wat betreft 
Duurzaam Bouwen. Hij verwerpt de reactie van de heer Rietkerk als zou het CDA tegen 
vermindering van de CO² uitstoot zijn. Mogelijk is dat het met optie B nog meer is. 
 
De heer Rietkerk interrumpeert en zegt dat gerekend was op 18½ %. 
 
De heer Kraayenbrink moet heel eerlijk zeggen dat die CO² hem niet zo boeit.  
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Het gaat hem puur om de centen en de wethouder heeft duidelijk aangegeven dat het wordt 
doorberekend aan de gebruikers van het gebouw. Hij zou bijna zeggen dat er van hem best 
nog een paar ton CO² tegenaan gegooid mag worden. Het gaat hem echt alleen om de 
centen. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt nog gevraagd te hebben naar de beheerder en naar de 
betrokkenheid van de buurtvereniging Eelderwolde en de m² speelvoorziening. 
Zij vraagt om bij de besluitvorming allereerst te besluiten over punt B en dan over A. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter hervat de vergadering. 
De heer Kosmeijer beantwoordt de gestelde vragen. Hij zegt dat voor de functie van  
beheerder 1 fte is ingecalculeerd. Als het gaat om de m² speelvoorzieningen dan wordt daar  
voldaan aan de gestelde normen zoals die daarvoor gehanteerd dienen te worden. 
De buurtvereniging is in den beginne er bij betrokken en heeft vervolgens aangegeven dat 
zij vanwege de te verwachten prijs die zij zouden moeten gaan betalen om gebruik te maken 
van het MFA elders onderdak hebben gezocht. Gelet op het feit dat de buurtvereniging er in 
geringe mate gebruik van zal maken hoefde zij daar niet verder bij betrokken te worden.  
 
T.a.v. het advies van de Gehandicapten Adviesraad deelt hij mee dat dit advies 1 oktober 
binnen zou zijn, maar tot op heden niet is ontvangen. Hij zegt toe dat zodra dat advies 
binnen is het in het college wordt besproken en gekeken zal worden welke adviezen daar 
nog uit voortvloeien die van toepassing zijn in het verdere ontwerp en de uitvoering daarvan. 
Het advies wordt, voorzien van commentaar van het college, aan de raad toegezonden. 
 
 Wordt de sportzaal multifunctioneel gebruikt? Jazeker, want het zou wat raar zijn als wij     
een MFA neerzetten en het niet multifunctioneel wordt gebruikt. Dit is vanzelfsprekend de 
bedoeling. 
 
Wat bedoeld wordt met de onrendabele top van € 2 miljoen is dat vanuit het Grondbedrijf, 
vanuit Ter Borch die € 2 miljoen gegarandeerd kan worden. Dat is dus in de totale afdekking 
van het punt met betrekking tot de MFA en Ter Borch. 
 
Gevraagd is of de DUBO maatregelen subsidiabel zijn. Op dit moment niet meer. Voor het 
systeem dat hier in het gemeentehuis is toegepast werd nog een stimuleringssubsidie 
verkregen vanuit de provincie. Die regel bestaat niet meer, maar naar hij heeft begrepen is 
er per 1 januari a.s. weer een nieuwe subsidieregeling mogelijk voor zonnepanelen waarvan 
alleen de inhoudelijke kant van de regeling nog niet bekend is. Vanzelfsprekend zullen we 
daar waar het mogelijk is van alle subsidiemaatregelen gebruik gaan maken. 
 
De belangrijkste vraag van de zijde van de VVD-fractie omtrent het comfort is de optie, de 
minimale variant zoals die oorspronkelijk in het PvE ook was meegenomen en die uitgaat 
van een traditionele bouw en dus ook een traditionele ventilatie. We weten allemaal hoe de 
discussie over het binnenklimaat van schoolgebouwen op dit moment in Nederland loopt. 
Dat betekent dat bij de klassieke methode het raampje wat open moet om te ventileren. Op 
moment dat je voor optie B kiest kies je voor een hoger ambitieniveau en dus ook voor een 
hoger comfortniveau binnen het gebouw.  
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Dan is inderdaad optie B te prevaleren boven optie A. Optie C is een halve mengelmoes 
waarvan de kosten niet navenant naar beneden lopen. Het college heeft al snel aangegeven 
die optie niet verder mee te nemen. 
 
De heer Pieters vraagt of de conclusie van de VVD-fractie juist is dat er in wezen geen 
keuze is. Het college schiet optie C af omdat deze niet voldoet aan de eisen van het comfort 
en A is nog minder. Dan blijft er in de beleving van zijn fractie over dat de conclusie die men 
trekt de juiste is. Hij vraagt of de wethouder dat onderschrijft. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dit te onderschrijven, want hijzelf heeft die conclusie ook 
getrokken. 
 
De heer Pieters geeft aan dat de wethouder die conclusie niet heeft getrokken, want hij geeft 
twee keuzemogelijkheden tussen A en B. Die conclusie trekt zijn fractie en niet de 
wethouder. 
  
De heer Kosmeijer zegt om misverstand te voorkomen, dat de raad vrijelijk kan beslissen 
om aan te sluiten bij de motie van het CDA. Doet u dan echt iets raars? Nee, dat is niet 
waar. We hebben destijds een PvE opgesteld en daar wordt in optie A gewoon aan voldaan. 
Het college heeft op basis van het programma dat is opgesteld een hoger ambitieniveau. 
Dat heeft ook effect op het comfortniveau, c.q. de binnenklimaat van het gebouw, dus ook 
van de scholen. Dat is inderdaad een plus. Hij zou bijna zeggen: dat kost een paar centen, 
maar dan heb je ook wat. Het debat gaat erover of je bereid bent om voor dat extra comfort 
en voor de lagere energielasten en lagere CO² uitstoot geld beschikbaar te stellen met in het 
achterhoofd dat het in de totale bekostiging en de financiële afdekking nog ruimte zit. We 
kunnen nog spreken over die 1/5 regeling en de kosten die bijv. worden doorberekend aan 
het onderwijs en we kunnen nog kijken of de verhuur van sportaccommodaties wat omhoog 
kan. Altijd zullen daarbij de energielasten meegerekend worden zoals die zich waarschijnlijk 
in de toekomst gaan ontwikkelen. De afgelopen 10 jaar was er een stijging van 10% per 
jaar. 
 
De voorzitter wil het onderwerp afronden en stelt, op verzoek van de fractie van D66 eerst 
punt b aan de orde. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 25 september 2007 besloten. 
 
Vervolgens stelt hij agendapunt a aan de orde. 
 
Voordat tot stemming wordt overgegaan is de motie van het CDA aan de orde. 
 
Voor de motie stemmen de fracties van CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie, zodat de 
motie is verworpen. 
 
Stemming over agendapunt a. 
 
Voor het voorstel stemmen de fracties van Leefbaar Tynaarlo, D66, GroenLinks, PvdA en 
VVD. 
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Het CDA, Gemeentebelangen en de ChristenUnie kunnen instemmen behoudens het 
bedrag waarvoor de fractie van het CDA de motie heeft ingediend. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 25 september 2007 besloten. 
 

12. Begrotingswijzigingen.  
 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 26 september 2007 besloten. 

 
13.  Informatie uit het college / namens het college. 

 
Mevrouw Van den Berg maakt een opmerking over deelname aan de Nacht van de Nacht. 
Vorig jaar heeft zij nog een pleidooi gehouden om daar aan mee te doen en de wethouder 
wilde niet. Nu wil hij wel, dus hij heeft goed naar D66 geluisterd. 
 

14. Ingekomen stukken. 
 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
 

15. Stukken in de leesmap ter kennisneming.  
 
De heer Kalk zegt dat ook de presentatie van PvdA wordt genoemd. Zijn fractie heeft toen 
een schijfje overhandigd. Hij zegt dat zijn fractie graag in overleg met het Presidium wil 
komen om ook met de andere fracties over de gedachten van zijn fractie van gedachte te 
wisselen. 
 
De voorzitter antwoordt dat het geagendeerd staat voor 30 oktober in het Presidium. 
 

16. Gemeenschappelijke regelingen. 
 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
 

17. Sluiting. 
 
De voorzitter hoopt iedereen te zien bij één van de vele festiviteiten van de 
Zuidlaardermarkt, ingaande vrijdagavond a.s. en dinsdagmorgen om 6 uur onder de klok. 
 
Hij sluit vervolgens om 22.00 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 
23 oktober 2007. 

 
De voorzitter, 
 
 
De griffier, 

 


