Gespreksverslag 1e rondetafel MFA Bedum woensdag 30 december 2020
(publieke versie)
Aanwezig: Gert Jan Hageman en Vincent Geerling (Stichting MFA); Jan Jurjen Timmer (SVB), Theo de
Vries en Kristel Rutgers (college Het Hogeland) en Frans Keurentjes (onafhankelijk
gespreksleider)Notulist: H. van Dalsen
In de raadsvergadering op 9 december is het college gevraagd om de reële mogelijkheden te
verkennen voor een MFA Bedum, met voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen. Op initiatief
van het college hebben medio december 2020 gesprekken plaatsgevonden onder leiding van een
onafhankelijke gespreksleider. Er is een uitwisseling geweest van de verschillende gezichtspunten
over 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. En er zijn voor
januari vervolgafspraken gemaakt zodat de in de motie gestelde vragen voor 20 januari 2021
beantwoord kunnen worden. Welke afspraken dat zijn, leest u hieronder.
Gezamenlijk voorstel
Alle partijen spreken de intentie uit een bijdrage te willen leveren om tot een gezamenlijk gedragen
voorstel te komen. Ieder vraagt hierbij nadrukkelijk de aandacht voor openheid en transparantie
rondom het proces en het tijdig en voldoende betrekken van alle betrokkenen. In het verleden werd
met name op sociale media berichtgeving geplaatst die door sommigen als intimiderend en
ongewenst werd ervaren. Alle partijen spreken de wens uit dat dat door openheid, transparantie en
goede communicatie voorkomen wordt. Aanwezigen bevestigen gezamenlijk dat met betrekking tot
eventuele ‘morele verplichtingen’ richting betrokkenen die tijd en/of geld geïnvesteerd hebben een
zorgvuldig proces gevolgd dient te worden in het vervolgtraject. Dit om feitelijke dan wel de schijn
van belangenverstrengeling te voorkomen!
Met betrekking tot het ‘klaren van de lucht’ kan worden gesteld dat deze geklaard is, er zijn nuance
verschillen, maar de aanwezigen kijken graag samen naar toekomst. Er is voldoende basis voor een
samenwerking waarin van initiatie naar de definitiefase kan worden gegaan.
Eigenaarschap
Er wordt gezamenlijk vastgesteld dat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor een
succesvol traject bij alle partijen ligt: de Stichting MFA, SV Bedum en de gemeente. Echter, tot de
bespreking in de raad op 20 januari is de gemeente proceseigenaar en zijn de Stichting MFA en SV
Bedum faciliterend. De gemeente is namelijk aan zet om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
om de financiële obstakels te slechten. Afgesproken wordt dat er ruimte blijft voor financiële inbreng
vanuit de initiatiefnemers. Wanneer de raad besluit de volgende fase, de definitiefase, in te gaan,
worden nieuwe afspraken gemaakt over rollen, taken en verantwoordelijkheden.
Raad in positie
De intentie van de samenwerking is de raad in positie te brengen. Alleen dan kan een goede
afweging worden gemaakt voor een eventuele definitiefase. De gemeente, als proceseigenaar tot 20
januari, biedt de gemeenteraad een stappenplan aan met de volgende inhoud:
1.

de beantwoording van de gestelde vragen in de motie
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2.

inzicht in het huidige standpunt van het college met betrekking tot de verkenning naar reële
mogelijkheden om MFA te realiseren

3.

advies inrichting projectorganisatie en plan van aanpak op hoofdlijnen die tot een
realistische uitkomst moet leiden

Communicatie
Er worden afspraken gemaakt over wie welke partijen informeert. Het college is verantwoordelijk
voor het informeren van de raad. De Stichting MFA en SV Bedum informeren na de bespreking in de
raad hun eigen leden.
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