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Aan de leden van de raad 

 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp:   herijking integraal accommodatiebeleid (IAB) 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 20 december 2011 bent u geïnformeerd over de herijking van het integraal accommodatiebeleid (IAB). 
Tijdens die bijeenkomst heeft u kunnen vernemen hoe het toenmalig demissionaire college het probleem van 
een sterk verouderd gebouwenbestand -binnen het totaal van de financiële kaders en met behoud van een 
groot deel van de in beleid vastgelegde kwaliteitsdoelen- dacht op te lossen. Ook in de notitie “Herijking IAB: 
geen kaartenhuis, maar háálbare kaart!?!” heeft u hierover uitgebreid kunnen lezen.  
  
Een korte terugblik 
De denkrichtingen van het college die aan u en de participanten van de diverse voorgenomen multifunctionele 
accommodaties (MFA’s) zijn gepresenteerd, leverden begin 2012 uiteenlopende reacties op. Daarbij werden 
een aantal knelpunten gesignaleerd, met name in Eelde-Paterswolde en Vries, die een succesvolle en 
gedragen uitvoering van het IAB in gevaar kunnen brengen. Dit leidde er toe dat er nogmaals een aantal 
alternatieve scenario’s werden uitgewerkt die de afgelopen maanden met de betrokken partijen zijn besproken. 
  
Kadernota 
De resultaten van dit uitgebreid en intensief herijkingsproces zijn verwerkt in de kadernota “Integraal 
Accommodatiebeleid, IAB: een brug naar de toekomst!?!’. Deze notitie vindt u bijgevoegd bij deze brief.  
  
In onze vergadering van 18 september 2012 hebben wij besloten deze kadernota ter vaststelling aan u voor te 
leggen. Daarmee voldoen wij aan uw verzoek van 19 juni j.l. om een integrale notitie over de herijking van het 
IAB aan u voor te leggen alvorens verdere besluiten te nemen over de realisatie van de verschillende MFA’s in 
de gemeente Tynaarlo. In het presidium is besloten om de notitie op dinsdag 9 oktober a.s. opiniërend in uw 
raad te bespreken en vervolgens op dinsdag 6 november a.s. besluitvorming plaats te laten vinden.  
  
Inloopavond 1 oktober 2012 
Gezien de omvang en complexiteit van de gehele IAB-herijking kunnen wij ons goed voorstellen dat u na het 
lezen van de notitie nog een aantal inhoudelijke c.q. technische vragen heeft, die u graag wilt voorleggen aan 
de betrokken ambtenaren. Maandag 1 oktober aanstaande, van 19.00-20.00 uur in het gemeentehuis in Vries 
(kamer 145) zijn zij beschikbaar om vragen van raadsleden en/of steunfractieleden te beantwoorden.  
 
 



Geen inspraakprocedure 
Graag willen wij u er alvast op wijzen dat wij bij de vaststelling van de kadernotitie niet uitgaan van een formele 
inspraakprocedure. Juridisch gezien is inspraak niet nodig. Bovendien heeft in de afgelopen periode er 
dusdanig uitgebreid vooroverleg plaatsgevonden met alle betrokkenen, dat er op deze manier al zeer veel 
gelegenheid is geweest (en gebruikt) om een reactie te geven. Bij het komen tot uitgewerkte vervolgvoorstellen 
rondom de herijking van het IAB zullen de participanten opnieuw nauw betrokken worden.  
  
Tenslotte… 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met de 
projectleiders Andrea Hut-Wagenaar en Maurice Bathoorn van de afdeling Beleid & projecten. U kunt hen op 
werkdagen bereiken via de telefoonnummers: 0592 - 266 856 / 857. Mailen kan ook: a.wagenaar@tynaarlo.nl / 
m.bathoorn@tynaarlo.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
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gemeentesecretaris / directeur burgemeester 
 


