Raadsvergadering d.d. 22 april 2008 agendapunt 11.
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 1 april 2008
Onderwerp:

Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Yde - De Punt

Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

Dhr. H. Kosmeijer
M. Bathoorn
0592 - 266 857
m.bathoorn@tynaarlo.nl
een voorbereidings- en ontwerpkrediet beschikbaar stellen van
€ 553.367,--

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Projectcontract (ter inzage)
- IAB plan Yde d.d. 28-08-07, vastgesteld Raad 28.08.2007 (ter inzage)

TOELICHTING
Inleiding
In 2003 is de gemeente Tynaarlo gestart met het project Integraal Accommodatie Beleid (IAB). Dit project
moest oorspronkelijk leiden tot accommodatieplannen voor alleen de drie grotere kernen: EeldePaterswolde, Zuidlaren en Vries. In maart 2006 heeft uw raad, mede naar aanleiding van reeds gestarte
initiatieven in Yde en Zeijen, besloten om ook accommodatieplannen te ontwikkelen voor een aantal
kleinere kernen, zijnde: Zeijen, Zuidlaarderveen, De Groeve, Tynaarlo, Oudemolen en Yde - De Punt.
Op 28 augustus 2007 heeft uw raad het integraal accommodatieplan voor Yde - De Punt definitief
vastgesteld. Het scenario voor dit dorp voorziet in clustering van onderwijs-, sport- en
welzijnsvoorzieningen in een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA).
Per 1 januari 2008 is een gemeentelijke projectleider aangesteld om uitvoering te geven aan dit plan. Ook
is er inmiddels een projectgroep geformeerd. In onze vergadering van 1 april 2008 hebben wij ingestemd
met het door de projectgroep opgestelde projectcontract. Dit projectcontract ligt voor u ter inzage.
Om daadwerkelijk te kunnen starten met de uitvoering van het accommodatieplan is nu een
voorbereidings- en ontwerpkrediet benodigd van € 553.367,--.
Vervolgprocedure
Na beschikbaarstelling van het krediet zullen de in het projectcontract genoemde activiteiten worden
doorlopen. Deze bestaan onder andere uit het ontwikkelen van een visie t.a.v. de MFA, het opstellen van
een functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen en het komen tot een structuur-, voorlopigen definitief ontwerp van de MFA. De MFA zal in 2011 gerealiseerd zijn. Wij zullen uw raad op gezette
tijden op de hoogte houden van de voortgang.

Financiële consequenties
Het benodigde voorbereidings- en ontwerpkrediet bedraagt € 553.367,-- (incidenteel) en bestaat uit
interne uren (€ 323.367,--), externe ondersteuning plandefinitiefase (€ 20.000,--), algemene kosten
(€ 10.000,--) en kosten ontwerpfase (€ 200.000,--).
Dekking dient ten laste te worden gebracht van de structureel beschikbaar gestelde middelen voor de
uitvoering van het IAB. In de begroting is vanaf 2006 een structurele ruimte opgenomen oplopend tot
€ 507.898,-- in 2010 voor de uitvoering van de diverse accommodatieplannen (2006: € 153.898,--; 2007:
€ 179.000,--; 2008: € 100.000,--; 2009: € 50.000,--; 2010: € 25.000,--). Deze middelen worden in een
reserve IAB gestort. De stand van deze reserve per 1 januari 2008 is € 860.000,--.
Adviezen
N.v.t.
Gevraagd besluit
Een voorbereidings- en ontwerpkrediet beschikbaar stellen van € 553.367,--

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

J. Rijpstra,

mr. P. Post,

burgemeester.

secretaris.

