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Op 9 juli 2019 heeft u een motie aangenomen vanwege het initiatief de Aanloop. In uw motie verzoekt u 
het college in de begroting voor 2020 tot en met 2022 een jaarlijkse subsidie op te nemen ad € 27.225,- 
voor het opstarten van het initiatief. 
 
Bij brief van 19 november 2019 ‘uitwerking moties en toezeggingen najaarsbrief 2019 en begroting 2020’ 
(p.3) hebben wij u ingelicht dat uit bestuurlijk overleg met de initiatiefnemers is gebleken dat zij 
onvoldoende toegerust zijn om een ondertekend uitvoeringsplan aan te leveren en zij niet kunnen starten 
met de Aanloop. 
 
Tijdens het bestuurlijk overleg van 25 november 2019 is besloten dat de verantwoordelijkheidsverdeling 
zoals opgenomen in het uitvoeringsplan van de Aanloop niet past binnen de eisen van onze 
subsidieverordening en uitvoeringsregeling. Het beleggen van de verantwoordelijkheid voor de subsidie 
bij een partij met winstoogmerk waarmee de gemeente Tynaarlo reeds een inkooprelatie heeft is niet 
wenselijk noch mogelijk. De afspraak is gemaakt dat de partijen onderzoeken op welke wijze met welke 
verantwoordelijkheidsverdeling zij wel verder kunnen gaan. Hierop zijn zij in navolging van een soortgelijk 
initiatief in Groningen (Odensehuis) o.a. een stichtingsvorm gaan onderzoeken als samenwerkingsvorm. 
 
In januari 2020 en juni 2020 is er ambtelijk opvolging geweest op de ontwikkelingen van het initiatief de 
Aanloop. Uit dit contact is gebleken dat er onvoldoende ontwikkelingen zijn waardoor het initiatief op dit 
moment niet dusdanig is toegerust om daadwerkelijk te starten. Uiteindelijk is in samenspraak met de 
initiatiefnemer(s) vanwege zowel de Corona pandemie als de huidige ontwikkelingen op het Sociaal 
Domein besloten om het initiatief te laten rusten. Nadat de begroting 2021 in november is vastgesteld 
vindt er ambtelijk opnieuw een gesprek plaats met de initiatiefnemer(s) over de ontwikkelingen, 
mogelijkheden en perspectief  
 
Wij gaan er vanuit u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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