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Geachte leden van de raad,
Tijdens de raadsvergadering van 9 december 2020 is de motie ‘Samen geven wij een
multifunctionele accommodatie in Bedum een kans’ met algemene stemmen aangenomen.
In deze motie wordt ons college het volgende verzocht:









Het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet te heroverwegen.
Op korte termijn het stuurgroepoverleg (stakeholders) met de initiatiefnemers te
hervatten.
De raad uiterlijk op 20 januari 2021 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 de raad een document te doen toekomen, waarin helder
gemaakt wordt wat ervoor nodig is om het project MFA in Bedum te laten slagen.
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.

De insteek van de motie is tweeledig. Enerzijds wordt het college gevraagd informatie te
delen met de raad en de gesprekken daarover met de stuurgroepleden te hervatten en
anderzijds wordt gevraagd inzicht te geven wat nodig is het project MFA Bedum haalbaar te
maken.
Aan het eerste deel van de motie wordt met dit memo invulling gegeven. Op initiatief van
het college hebben diverse gesprekken plaatsgevonden onder leiding van een
onafhankelijke gespreksleider. Er is vervolgens een gezamenlijke uitwisseling geweest van
de verschillende gezichtspunten met betrekking tot de procesgang tot op heden. Daarnaast
is er gesproken over de verkenning/ onderbouwing van de (on)mogelijkheden tot realisatie,
vanuit een objectieve en positieve houding. De verslagen van deze gesprekken en daarin
opgenomen afspraken zijn bij dit memo gevoegd. Tevens is een overzicht van de risico’s en
onzekerheden, die onderdeel hebben uitgemaakt van de eerdere overweging van het
college om te stoppen met het project MFA, als bijlage bij dit memo gevoegd.
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Het tweede deel van de motie, wat is nodig om het project MFA te laten slagen, kan niet
enkel met de reeds beschikbare informatie worden uitgewerkt, maar vraagt om een
tussenstap. De Stichting en SV Bedum zijn akkoord gegaan met deze tussenstap, maar
hadden liever gezien dat uw raad in januari al een besluit zou nemen over de ontwikkeling
van de MFA. Indien uw raad deze tussenstap wenselijk acht, kan in een soort van
tussenfase uitgebreider worden ingegaan op voornamelijk de volgende onderwerpen:




De benodigde gemeentelijke bijdrage aan het project en de bijbehorende risico’s.
De beoogde NPG gelden en de kansrijkheid op een bijdrage hieruit voor het project
MFA Bedum.
De beoogde gemeentegarantie voor de financiering door Maatschappelijk
Financieren.

De focus van deze tussenstap zal liggen op de verdieping van genoemde onderwerpen ter
beantwoording van de in de motie gestelde vragen, waarbij de Stichting en SV Bedum een
faciliterende rol spelen. In de beantwoording komen onder andere aan bod: het
heroverwegen van het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet, het beheersbaar
houden van de (financiële) risico’s voor alle betrokkenen en met een open blik te kijken naar
de toetsing van het project aan de toetsingskaders voor NPG-projecten, met als doel dat de
Raad uiteindelijk een weloverwogen besluit kan nemen.
Voor deze uitwerking is externe expertise en procesbegeleiding benodigd. De kosten
hiervoor kunnen worden betaald uit het resterende voorbereidingskrediet MFA Bedum. De
uitwerking van deze tussenstap zal ongeveer zes weken in beslag nemen. De uitkomsten
van de tussenstap, met daarin de verwerkte vragen uit de motie, zullen vervolgens in een
voorstel aan uw raad worden verwerkt.

Hoogachtend,
Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester

P.P.M. van Vilsteren
secretaris
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