MOTIE
Titel motie: Samen geven wij een multifunctionele accommodatie in Bedum
een kans
Datum raadsvergadering: 9-12-2020
Onderwerp: Interpellatiedebat MFA Bedum
De gemeenteraad van Het Hogeland, bijeen ter vergadering, gehoord de
beraadslagingen tijdens het voornoemde interpellatiedebat,
constaterende dat:
 Het college van b&w heeft besloten een streep door de plannen voor de
MFA Bedum te zetten.
 Dit direct gecommuniceerd is naar de initiatiefnemers en in de media als een
voldongen feit, zonder de raad hierover te raadplegen.
 Er te weinig informatie vanuit de zijde van het college is verstrekt om de
gronden waarop dit besluit genomen is te toetsen.
 De toetsing van het wel of niet in aanmerking komen voor NPG gelden
discutabel is, en strijdig met het eigen Lokale Bidboek NPG waarin MFA’s
nadrukkelijk genoemd worden als mogelijke projecten .
 Er verschil zit in de kostenplaatjes voor het MFA van de gemeente en van de
initiatiefnemers die nadere duiding vragen.
overwegende dat:
 Ruimte geven aan inwonersinitiatieven kernwaarde is van de visie Ruimte!
van Het Hogeland.
 Het vanzelfsprekend is dat bij ingrijpende besluiten het college de raad in de
gelegenheid stelt zijn wensen en bedenkingen mee te geven en hier geen
ruimte voor gegeven is door het college.
 Gelden voor de accommodatie zelf uit een andere pot komen dan gelden
voor kunstgrasvoetbalvelden en openbare ruimte en dit nadere toelichting
vraagt.
 De memo met de informatie over de afwijzing voor aanvraag NPG gelden
niet afdoende is en er een verzoek gedaan is door de initiatiefnemers van
het MFA Bedum om samen de analyse te bespreken met het
programmabureau van het NPG.
spreekt uit dat:
 Er een gedegen plan ligt voor de MFA Bedum met voldoende draagvlak en
dat het de moeite waard is om te kijken naar “wat wel kan en mogelijk is”
 De raad voldoende inzicht moet krijgen waar in de begroting nog wel ruimte
te vinden is, naast NPG gelden.
verzoekt het college:






Terug te komen op het besluit een streep door de MFA Bedum te zetten en
de raad alsnog in de gelegenheid te stellen een oordeel te vellen over het
project en de haalbaarheid van financiering. .
Op korte termijn het stuurgroepoverleg met de initiatiefnemers te
hervatten en samen de analyse voor te leggen aan het NPG voor een
objectieve blik en toets.
De raad uiterlijk op 23 december 2020 een overzicht te doen toekomen van
het verloop van het proces en hetgeen besproken is in de stuurgroep,
waarbij gemaakte afspraken inzichtelijk worden gemaakt.
Uiterlijk op 20 januari 2021 (ruim voor de raadsvergadering van 10 februari
2021) de raad een document te doen toekomen, waarin :
- helder gemaakt wordt wat ervoor nodig is om het project MFA in Bedum
wel te laten voldoen aan de voorwaarden voor een NPG-aanvraag in het
kader van leefbaarheid.
- financieel inzichtelijk gemaakt wordt welke ruimte er nog wel is met
eenzelfde inzet en creativiteit die eerder bij andere grote projecten
getoond en aangeboord is..

en gaat over tot de orde van de dag.
Uithuizen, 9 december 2020
Namens Lokaal Sociaal,

Namens de VVD,

Linda M. Visser

Attje Waal

