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Onderwerp
Uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor Tynaarlo aan Loopstukken II
Gevraagd besluit
1. De uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor Tynaarlo aan Loopstukken II
aan te nemen en in te stemmen met de lijn van het college om op basis van het rapport het onderzoek
als afgerond te beschouwen.
2. Kennis te nemen van de brieven die gezonden zijn naar de gemeenteraad en de direct betrokkenen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Het onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor Tynaarlo aan Loopstukken II is uitgevoerd en afgerond. Als
bijlage treft u het onderzoek aan en daarin kunt u zien hoe het onderzoek is opgebouwd, welke argumenten,
risico’s en kanttekeningen meegenomen zijn in dit onderzoek.
Voor het dorp Tynaarlo zou een nieuwe accommodatie aan de Loopstukken II de ultieme oplossing zijn. Maar
we moeten de ogen ook niet sluiten voor ontwikkelingen die op ons afkomen. Zoals krimp en vergrijzing van de
bevolking, minder financiële armslag en de staat van de huidige gebouwen waar een snelle oplossing voor
nodig is.
Het onderzoek wordt u als opdrachtgever hierbij aangeboden. Het college is van mening dat er – gelet op de
inhoudelijke aspecten, tijd en geld – gekozen moet worden voor de goedkoopste en meest adequate oplossing.
In het onderzoek is geen inzicht gegeven in de jaarlijkse exploitatielasten. Aangezien niet duidelijk is hoe het
gebouw eruit gaat zien, is dat moeilijk op voorhand aan te geven. Het college is van mening dat dit – op basis
van ervaringen – geen grote invloed heeft op haar bovenstaande mening.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De raad is opdrachtgever voor het onderzoek en de raad neemt dus ook een besluit over het onderzoek.
Het college heeft in december richting de raad, maar ook richting de direct betrokkenen, bovenstaande mening
abusievelijk als onherroepelijk gepresenteerd. Het is echter de raad die hierover een besluit neemt.
Wij hebben u als raad en de direct betrokkenen hierover op 29 januari een herziene brief gestuurd.
Het onderzoek en de brieven die verzonden zijn naar u als raad en de direct betrokkenen op 9 december zijn
als bijlage opgenomen bij dit raadsvoorstel.
Wat ging er aan vooraf
Tijdens de behandeling van de Perspectievennota 2014 in de raadsvergadering van 23 september jl. is door de
VVD, namens de coalitie een verzoek ingediend inzake de accommodaties in het dorp Tynaarlo. Gevraagd is

om te onderzoeken of het mogelijk is een accommodatie te realiseren die onderdak biedt aan de school, een
gymzaal en SV Tynaarlo aan de veilige kant van het dorp.
Na afronding van het onderzoek is door het college, onterecht, gecommuniceerd het onderzoek als afgerond te
beschouwen. Het college was van mening dat het niet haalbaar was om een nieuwe accommodatie aan de
Loopstukken II te realiseren, dat past binnen de kaders die door het college geschetst zijn in het
collegeprogramma, namelijk versobering van de uitvoering van het Integraal Accommodatiebeleidsplan.
Vervolgens zijn zowel de raad als de direct betrokkenen hierover geïnformeerd via een brief gedateerd op 9
december 2014 (zie bijlage). In deze brief is de indruk gewekt dat de huidige plannen in Tynaarlo ten uitvoer
zouden worden gebracht. Dat is onterecht, want immers u als raad besluit hierover.
Bij de behandeling in het presidium van 5 januari jl. is de brief besproken die wij aan u gezonden hebben over
het uitgevoerde onderzoek naar een nieuwe accommodatie aan de locatie Loopstukken II.
Via dit raadsvoorstel biedt het college u de uitkomsten van het onderzoek aan. Wij vragen u in te stemmen met
het voorstel om het onderzoek als afgerond te beschouwen. Daarnaast wil het college u vragen om in te
stemmen met de lijn die door het college geschetst is, namelijk dat gekozen moet worden voor de goedkoopste
en meest adequate oplossing .
Hoe informeren we de inwoners?
De direct betrokkenen zijn op 9 december via een brief op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het
onderzoek. De volgende participanten hebben een brief ontvangen: Stichting Openbaar Onderwijs Baasis, OBS
Het Oelebred (directie, MR en Oudervereniging) SKID Kinderopvang, SV Tynaarlo, SVT afdeling voetbal en de
Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo.
Op 29 januari heeft het college u en de direct betrokkenen een herziene brief gestuurd waarin meegedeeld
wordt dat de raad op 10 februari over het onderzoek een besluit neemt.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De herijking van het IAB zal eerst afgerond worden. Dit zodat goede besluitvorming mogelijk is omtrent alle
accommodaties binnen de gemeente Tynaarlo. Daarna zal de opdracht voor het realiseren van nieuwbouw van
school en gymzaal in het dorp Tynaarlo weer opgepakt worden.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Hiervoor wordt verwezen naar het onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor Tynaarlo aan Loopstukken
II.
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