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Zaaknummer: 2015/20920 

Raadsbesluit nr. 14 
 
Betreft:  Accommodatiebeleid: kaders en scenario's per kern 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2015; 
 
overwegende dat het gewenst is een nieuwe koers voor de aanpak van de verouderde accommodaties in de 
gemeente Tynaarlo vast te stellen;  
 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
                                                                  

 
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Accommodatiebeleid, kaders & scenario’s per kern, gemeente 

Tynaarlo, juni 2015’. 
2. In te stemmen met de kaders voor de nieuwe invulling van het accommodatiebeleid zoals 

opgenomen in de notitie, paragraaf 2.2. 
3. In te stemmen met de geschetste koers per kern zoals opgenomen in de notitie, hoofdstuk 3. 
4. Het college opdracht te geven voor 1 oktober 2015 besluitvorming voor te bereiden voor het HVP 2015 

en HVP 2016 op basis van de in de notitie “Accommodatiebeleid, kaders en scenario’s per kern” 
gepresenteerde lijn. 

5. Het college opdracht te geven een dekkingsvoorstel voor het accommodatiebeleid voor te bereiden op 
basis van de kaders en de koers zoals geschetst in de notitie ‘Accommodatiebeleid, kaders & 
scenario’s per kern, gemeente Tynaarlo, juni 2015’ en hierbij de resultaten te betrekken van:  
-   het onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanpak van de verouderde  
    binnensportaccommodaties in Eelde-Paterswolde; 
-   het onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van renovatie gymzaal Tynaarlo versus nieuwbouw; 
-   het onderzoek naar de staat van onderhoud van de schoolgebouwen van obs de Schuthoek en CBS  
     Jonglaren; 
-   de uitwerking van de financiële denkrichtingen ten behoeve van het creëren van extra financiële 
ruimte voor het accommodatiebeleid. 

6. Een voorbereidingsbudget van € 36.000,- beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen van het 
basisonderwijs ten behoeve van kosten bouwvoorbereiding en dit dekken uit de reserve IAB. 

7. Kennis te nemen van bijgevoegde memo naar aanleiding van het “Onderzoek rekenkamercommissie 
onderwijshuisvesting” d.d. juni 2015. 

 
 

 Vries,         30 juni 2015 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 

voorzitter 
 

J.L. de Jong,        griffier   
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