
Vaststellen agenda:

 Toevoegen aan de agenda als agendapunt 8a onder verwijzing naar de gemeente wet 

Artikel 147 a.

( citaat uit art 147a) Een lid van de raad kan een voorstel voor een verordening of een ander 

voorstel ter behandeling in de raad indienen.

 De fractie van de VVD wil een voorstel in stemming brengen met betrekking tot de 

ontwikkelingen GAE. Dit onderwerp is reeds vele malen besproken. Voor de VVD fractie is 

het onderwerp voldoende besproken en  de fractie is ervan overtuigd dat er voldoende 

duidelijkheid is verschaft. Verder uitstel is voor ons overbodig.

In artikel 147 a van de gemeente wet staat de volgende passage: De raad neemt geen besluit 

over een voorstel dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en 

bedenkingen ter kennis van de raad te brengen.

Aangezien de onderstaande voorstellen letterlijk gelijk zijn aan  door het college aan de raad 

gevraagde besluiten  kan dit voorstel tijdens deze vergadering in stemming gebracht 

worden. Graag zien we dat onderstaande gevraagde besluiten als agenda punt 8 a in 

stemming worden gebracht.

 Gevraagd besluit De raad besluit:
1. onze eigen 4% aandelen GAE te houden; 
2. in te stemmen met het naar GAE terug laten vloeien van de aandelen die wij hebben 
overgenomen van de gemeente Assen zodra de coronasteunmaatregelen hierin geen 
belemmering meer vormen en (nog steeds) onder voorbehoud van een uniform besluit van alle 
aandeelhouders over terugvloeiing; 
3. interesse kenbaar te maken in behoud van (een evenredig deel van) de aandelen als er geen 
uniform besluit komt voor het terug laten vloeien van de aandelen 

 Gevraagd besluit De raad besluit: 
 GAE € 46.965,- (4% van € 1.174.118,-) toe te kennen als overbruggingsfinanciering voor de 
jaren 2021 en 2022; 
2. de Nedab-subsidie voor 2023 ad € 120.000 (4% van € 3.000.000) in 2022 betaalbaar te 
stellen als voorschot; 
3. een extra subsidie van € 20.000,- (4% van € 500.000,-) toe te kennen voor de realisatie van 
de brandweerkazerne; 
4. de bedragen uit besluitpunten 1, 2 en 3 te dekken uit de op 11 juli 2017 gecreëerde 
bestemmingsreserve van € 1,84 miljoen voor GAE. 
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