Amendement nr
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)
Amendement ingediend door de fractie van GroenLinks
Agendapunt 21
Raadsvergadering d.d. 26 september 2017
Onderwerp: aanvraag financiële ondersteuning glasvezelinitiatieven in de gemeente Tynaarlo
Tekstvoorstel:
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
1. Een positieve houding aannemen om het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel
Noord financieel te ondersteunen door middel van een lening voor grijze aansluitingen in onze
gemeente, rekening houdend met een financiële bandbreedte zoals genoemd in het voorstel.
2. Het college vragen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de leningen zodra er duidelijkheid is
over de hoogte daarvan, waarbij tevens de voorwaarden zijn beschreven.
Toelichting:
Met dit amendement wordt punt 3 van het voorgenomen besluit geschrapt (geen aandelen nemen in
de BV van het Drents Glasvezel Collectief.
Tijdens de info avond op 19 september j.l. bleek dat het Drents Glasvezel Collectief het liefst ziet dat
een deel van de bijdrage van de gemeente in de vorm van het kopen van aandelen gebeurt. Het
voorstel van het college behelst uitsluitend het verstrekken van leningen. Het verwerven van aandelen
wordt ontmoedigd met als argumenten dat bestuurlijke aandacht, verantwoordelijkheden en risico's
groter zouden kunnen zijn dan bij het verstrekken van leningen. Groen Links zet vraagtekens bij deze
argumentatie, met name wat betreft de risico's. Zowel bij het verstrekken van een lening als bij het
kopen van aandelen is het risico dat men zijn totale inleg kwijt raakt en dat is in beide gevallen even
hoog.
Daarnaast wordt in het voorstel gesproken over een derde geldschieter, te weten Rendo, die ook
bepaalde wensen over de vorm van de financiering heeft.
Verder is nog niet duidelijk welk bedrag de initiatiefnemers exact nodig hebben en of en in welke mate
de provincie in de financiering gaat participeren.
Het lijkt de fractie van Groen Links daarom wat voorbarig om een financieringsvorm op de voorhand
uit te sluiten.
Groen Links stelt voor het derde punt in het te nemen besluit te schrappen en pas een beslissing
omtrent de vorm en de omvang van de financiering te nemen als er meer bekend is over de
benodigde gelden en de vorm en grootte van de bijdrage die door elke geldschieter gefourneerd moet
worden.
Vries, 26 september 2017
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