Raadsvergadering 9 december 2020

Motie: MFA Bedum
De gemeenteraad van Het Hogeland, in vergadering bijeen op woensdag 9 december 2020,
gehoord hebbende de beraadslagingen tijdens het interpellatiedebat over het initiatief voor
het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Bedum,
Constaterende dat:
- Het college middels een zeer beknopte memo de raad geïnformeerd en overvallen
heeft met de boodschap dat het initiatief voor een MFA Bedum geen doorgang kan
vinden.
- Er jarenlang gesprekken zijn gevoerd over en gewerkt is aan het project MFA Bedum
en daarmee de suggestie is gewekt dat het een kansrijk project zou zijn.
Overwegende dat:
- Er grote onrust is ontstaan door het besluit van het college en de wijze waarop dit
besluit is gecommuniceerd met zowel initiatiefnemers, raad en de inwoners van
Bedum;
- Het besluit van het college om geen voorstel aan de raad voor te leggen het moeilijk,
maakt voor de raad om te beoordelen of de door onze raad meegeven kaders op een
goede manier zijn gewogen bij het besluit van het college.
Verzoekt het college:
- De toetsing van het project aan de toetsingskaders voor NPG-projecten, waaronder
de vier ambities en 6 randvoorwaarden (zoals verwoord in de bijlage Analyse NPG
gemeente Het Hogeland) uitvoeriger te beschrijven dan in de voorliggende
summiere memo het geval is;
- De door het college genoemde risico’s te benoemen en te beschrijven;
- Uit te leggen welke andere kaders voor het college een rol hebben gespeeld bij de
beoordeling en deze te beschrijven zodat de raad de keuze van het college kan
toetsen.

Roept het college op:
- Te kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de gestelde kaders om dit initiatief
alsnog mogelijk te maken en de raad hierover in februari 2021 met een raadsvoorstel
te informeren;
- In samenspraak met de stichting MFA en de sv Bedum deze mogelijkheden te
verkennen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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