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Onderwerp: Reactie op memo college van B&W Het Hogeland

Geacht raadslid,
Met ongenoegen en teleurstelling hebben wij (wederom) kennis moeten nemen van een
memo van het college waarin een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven, de feiten
niet kloppen en waarin de duiding onvolledig of niet correct is. Het betreft de memo die u
gisteren (29 maart) van het college heeft ontvangen. Deze memo is van een dusdanig
“bedenkelijk” niveau, en dan drukken wij ons nog voorzichtig uit, dat wij ons helaas
genoodzaakt zien om hierop te reageren.
Gezien het hele korte tijdsbestek en onze werkzaamheden overdag lukt het ons niet om heel
erg gedetailleerd te reageren. Toch hebben wij getracht dat zo inhoudelijk mogelijk te doen.
Wij hebben hiertoe de memo van het college voorzien van onze reactie (in de kleur blauw).
De memo met daarin onze reactie verwerkt treft u bijgevoegd aan.
Het alternatieve plan van het college was al niet onderbouwd en met de memo van 29 maart
wordt u door het college weer op het verkeerde been gezet. Uit alles ademt een voor ons
“onbegrijpelijke” afkeer van de MFA, althans een ander gevoel krijgen wij er zo
langzamerhand niet meer bij. Dit sluit niet aan op het vertrekpunt van 9 december 2020,
namelijk de motie met de titel: “Samen geven wij een multifunctionele accommodatie in
Bedum een kans” en waarin wordt uitgesproken dat er een 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”. Het college wil klaarblijkelijk dat u hoe dan op 14 april de MFA afschiet en ja
zegt tegen …………….? Ja, tegen wat eigenlijk!
Het plan van de MFA kan rekenen op de volgende subsidies en giften. Er is een subsidie van
€ 350.000,- van de Provincie Groningen binnen gehaald. Er ligt een schenking (zonder
tegenprestatie) van € 500.000,-- op de plank. Daarvan is op 7 december jongstleden een
juridisch document opgesteld. Tijdens de overleggen met het college is dit duidelijk
benoemd, maar toch spreekt het college van een investering die moet renderen. Het kan
toch niet zo zijn dat over een dergelijk elementair punt door het college feitelijke
onjuistheden worden genoemd. Het maakt een wereld van verschil in de risico’s en
exploitatie of een substantieel bedrag van € 500.000,-- een lenig of een gift is. Hoe moeilijk
was het voor het college geweest, bij onduidelijkheid, om een kopie van de overeenkomst
op te vragen? Dit is uiteraard nog steeds mogelijk. Het vorenstaande is helaas exemplarisch
voor de gehele analyse (rekenmodel) van het college.

De MFA komt wel degelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit het NPG. Uit de
gesprekken met het “NPG-team” van de gemeente kwam naar voren dat er sprake moet zijn
van een haalbaar basisplan. Dit uitgangspunt is ook de basis geweest voor de tussenvariant
(Variant 2) uit de Memo Varianten ‘tussenfase’ MFA Bedum d.d. 3 maart 2021. Deze variant
is in overleg met het college, Vundamenz en ons tot stand gekomen. Deze variant voorziet
dus in de gewenste volgorde dat het basisplan financieel haalbaar moet zijn en dat daarna
de plussen vanuit het NPG gefinancierd zouden kunnen worden. Wij hebben gezamenlijk
vastgesteld dat het plan aan alle ambities en kaders voldoet om een succesvolle aanvraag bij
het NPG te kunnen doen. LET OP; Met het alternatief van het college komen alle subsidies en
giften te vervallen, inclusief het NPG.
Zoals wij al eerder hebben aangegeven is het argument van het college aangaande de
centrumplannen niet opportuun. De MFA heeft namelijk met name een maatschappelijke
plus op activiteiten rondom sport/spel/bewegen en rondom het sportpark. Dit sluit aan op
de ambities van SV Bedum om een vitale sportvereniging te zijn met een “open sportpark”.
Wij juichen uiteraard ook de maatschappelijke functies in het centrumplan toe. Maar hoe
concreet zijn deze plannen? Wanneer worden ze gerealiseerd? Hoe worden ze gefinancierd?
Zijn hier nog extra NPG gelden mee gemoeid? Weet u het? Ingewijden zoals Geert te velde
(centrummanager) geeft aan nog van niets te weten. Het college heeft eerder uitgesproken
dat er buiten ‘het dorpshuis’ geen concurrentie is tussen de MFA en de centrumplannen.
Tijdens de gesprekken in de tussenfase is ook niet gebleken dat dit nu anders is. Wij
verwijzen u wederom naar de gespreksverslagen.
De extern deskundige, Igor Grevers, heeft in gezamenlijke opdracht van het college, stichting
en SV Bedum een tweetal haalbaarheidsonderzoeken en voor sec het College de memo van
3 maart geschreven. U kunt als raadsleden van deze achtergrondkennis gebruik maken.
Indien gewenst is hij morgenavond als onafhankelijk adviseur beschikbaar om inhoudelijke
vragen van de gemeenteraad te beantwoorden, hetgeen ook aan het College is aangeboden.
Mocht de raad behoefte hebben dan zijn wij graag bereid aanstaande zaterdag een langere
sessie met raad te beleggen. Hierbij kunt u denken dat wij een bijeenkomst organiseren
waarbij een afvaardiging van de fracties live aanwezig kunnen zijn en de sessie voor de rest
van de raad online te volgen is.
Tot slot. Op 9 december jongstleden heeft u unaniem een motie aangenomen met de titel
‘Samen geven wij een multifunctionele accommodatie in Bedum een eerlijke kans’.
Voor de basisvariant van de MFA is een gemeentelijke bijdrage van € 2.564.929,- nodig.
Hierbij is het gebouw, een extra kunstgrasveld, infrastructuur (€ 550.000,- o.a. 72 extra
parkeerplaatsen en veilige fietsroute) afgedekt.
Het antwoord op de vraag van de motie is dus of u als raad € 1.064.929,- extra beschikbaar
wilt stellen voor de komst van een MFA in Bedum. Wilt u dit niet, dan zou de gemeenteraad
voor 14 april een gerichte indicatie moeten hebben van de investering- en bijkomend
exploitatieresultaat van het alternatief, zodat een objectief vergelijk mogelijk is!
Wij zijn van mening dat het college de MFA in Bedum geen eerlijke kans wil geven! Dit
ondanks de wens van de raad en de wens van Bedumse bevolking. Er ligt nu objectieve data

over de risico’s, kansen en investeringsbehoefte voor een MFA en er ligt ook voldoende
objectieve data om het alternatieve plan van het college te beoordelen.
Namens de Bedumse samenleving wensen wij u als gemeenteraad veel wijsheid toe.
Vriendelijke groet,

SV Bedum en Stichting Ontwikkeling MFA Bedum

Bijlage: - zie aangepaste memo

