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Aanwezig Gert Jan Hageman en Vincent Geerling (Stichting MFA); Jan Jurjen Timmer (SV Bedum
telefonisch); Theo de Vries en Kristel Rutgers (college Het Hogeland) en Frans Keurentjes
(onafhankelijk gespreksleider); notulist H. van Dalsen

Doel van dit ronde tafelgesprek is te komen tot een gemeenschappelijk gedragen aanpak van waaruit
gezamenlijk verdere stappen kunnen worden genomen.
Stappenplan van het college
Stappenplan van het college wordt besproken, de aanbevelingen die de St. MFA heeft aangedragen
zijn niet meegenomen in het stappenplan.
Het stappenplan wordt toegelicht, met name de tussenstap die daarin wordt benoemd.
Het in positie brengen van de raad is belangrijk; daarom is gekozen door het college voor deze
tussenstap.
Het college moet kijken naar de risico’s en deze voorleggen aan de raad.
Tevens zal in de tussenfase de risico’s die de gemeente loopt besproken dienen te worden met de St.
MFA en sv Bedum om toe te werken naar een raadsvoorstel die een go/ no go geeft voor het
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.
De St. MFA geeft aan dat zij de noodzaak van een tussenstap niet zien en het er ook niet mee eens
zijn.
NPG gelden
Omdat tussen de St. MFA en de gemeente verschillen bestaan over het wel of niet verkrijgen van
NPG gelden heeft de NPG aangegeven bereid te zijn om in gesprek te gaan met alle betrokken
partijen en beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van vragen over de procesgang.
Uit de risicoanalyse welke door de gemeente is gemaakt bleek dat het plan MFA Bedum niet voor
NPG gelden in aanmerking zou komen. Voor 20 januari zal en gezamenlijke afspraak bij de NPG
worden ingepland.
Vervolgstappen
Partijen vinden elkaar met name nog niet in de timing van eventuele vervolgstappen.
Er wordt besloten om een externe deskundige als voorzitter in de tussenfase in te zetten.
Op voorstel van de St. MFA zal hiervoor het adviesbureau die ook het haalbaarheidsonderzoek heeft
gedaan hiervoor benaderd worden. De gemeente kan hier mee in stemmen.
Onder leiding van een externe deskundige zullen er een aantal ambtelijke overleggen worden
georganiseerd. Op 14 januari zal de stuurgroep nieuwe stijl de punten 1a en 1b uit het stappenplan
bespreken.

Belangrijkste punten die zijn besproken
1. De motie is leidend
2. Op basis van het werkplan op 14 januari een eerste stuurgroep nieuwe stijl organiseren
onder leiding van een externe deskundige. Op de agenda:
a. Bespreken 1a en 1b

b. Wanneer gezamenlijk naar NPG voor inhoudelijk gesprek
c. Vaststellen uitvoering aanpak
Voor de 20e januari een kennismakingsgesprek NPG met de vertegenwoordigers St. MFA, Sv
Bedum en de gemeente.
4. Na de 20e januari vanuit de stuurgroep nieuwe afspraken te maken over verder inhoudelijke
stappen leidend tot de definitiefase, aan de hand van een duidelijke planning.
5. Het college zal zich moeten beraden en uitspreken over de heroverweging van het
voorbereidingskrediet.
Het college en de St. MFA zijn van mening dat de opdracht voor de bemiddelaar beëindigd kan
worden. De aanwezigen hebben de inzet van de bemiddelaar als zeer waardevol ervaren.
3.

