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Raadsvergadering d.d. 9 oktober 2012  agendapunt 8      
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 september 2012  
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: dhr. M.W. Bathoorn / mevr. A.A. Hut-Wagenaar 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 857 / 856 
E-mail adres:                m.bathoorn@tynaarlo.nl / a.wagenaar@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Kadernota ‘Integraal Accommodatiebeleid, IAB: een brug naar de toekomst!?!’ (reeds in uw 
    bezit) 
 
Onderwerp 
Kadernota ‘Integraal Accommodatiebeleid, IAB: een brug naar de toekomst!?!’ 
 
Gevraagd besluit 
 

1. De kadernota ‘Integraal Accommodatiebeleid’ vaststellen. 
2. De in het adviesscenario opgenomen investeringsvoorstellen nader uitwerken en in 

deelvoorstellen voorleggen aan de raad. 
3. De uitvoering van de deelvoorstellen (dus exclusief Tynaarlo en 2e en 3e MFA in Zuidlaren) de 

komende 40 jaar plaats laten vinden binnen de door de raad toegekende financiële ruimte. 
4. De raad twee keer per jaar informeren over de (financiële) stand van zaken en voortgang 

rondom de uitvoering van het IAB in het algemeen en van de afzonderlijke deelprojecten in 
het bijzonder.  

 
  
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De uitvoering van het IAB, en daarmee ook de realisatie van MFA’s, is bittere noodzaak. De kwaliteit 
van het verouderde gemeentelijk gebouwenbestand is dusdanig dat er fors moet worden 
geïnvesteerd. Daarbij blijkt in veel gevallen nieuwbouw voordeliger dan renovatie. Bovendien biedt het 
IAB kansen om activiteiten op het gebied van welzijn, onderwijs en sport zo doelmatig mogelijk te 
huisvesten en om inhoudelijke samenwerking te stimuleren. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Hiermee 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. 
 
Het probleem van een sterk verouderd gebouwenbestand kan opgelost worden binnen de door de 
raad toegekende financiële ruimte, met behoud van een groot deel van de in beleid vastgelegde 
kwaliteitsdoelen en met behoud van draagvlak bij en het commitment van de betrokken partijen voor 
een groot gedeelte van de plannen. Dat betekent echter wel dat er weloverwogen keuzes gemaakt 
moeten worden. 
 
Wat ging er aan vooraf 



Op 20 december 2011 is de notitie ‘Herijking Integraal Accommodatiebeleid: geen kaartenhuis, maar 
haalbare kaart’! met daarin een aantal denkrichtingen om het IAB weer binnen de financiële kaders te 
krijgen, ter informatie voorgelegd aan uw raad. 
 
Op 21 december 2011 is deze notitie besproken met het veld. Dit leverde veel 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 
voor deze kernen nogmaals een aantal alternatieve scenario’s werden uitgewerkt die met de 
betrokken partijen werden besproken. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Burgers/participanten zijn uitgenodigd voor de informatieavond in december 2011. Verder is de 
afgelopen maanden gesproken met een groot aantal participanten in de MFA-projecten. U heeft 
hierover uitgebreid kunnen lezen in de notitie. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Op 9 oktober a.s. wordt de notitie opiniërend besproken in uw raad. Op 6 november a.s. vindt dan 
besluitvorming plaats. Indien uw raad akkoord gaat, kan spoedig daarna de uitwerking van de in het 
adviesscenario opgenomen deelvoorstellen worden opgestart. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
In de notitie treft u uitgebreide financiële overzichten aan van de oorspronkelijke en bijgestelde IAB-
plannen (tabel 5.1 op blz. 22 en tabel 10.1 op blz. 43). Ook in de samenvatting treft u een dergelijk 
overzicht aan.   
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, 
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