Raadsbesluit
Raadsvergadering:
Agendapunt:

14 december 2022

Zaaknummer:

Z.HHL.065527

De gemeenteraad van Het Hogeland,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022,
kennisnemend van:
- het rapport plan “Beheer en Exploitatie De Trrel Winsum”
- de bijbehorende exploitatiebegroting;
Besluit:
1. Een jaarlijks budget beschikbaar te stellen voor Beheer en Exploitatie van de Tirrel
voor een bedrag van € 547.315.
2. Een eenmalig budget beschikbaar te stellen voor de Implementatiekosten voor het
starten van Beheer & Exploitatie van de Tirrel voor een bedrag van € 859.231.
3. Een aanvullend jaarlijks budget voor de kosten van beheer en onderhoud van het
(vergrote) openbare deel van het park rondom de Tirrel beschikbaar te stellen voor
een bedrag van € 20.000.
4. Kennis te nemen van de volgende voornemens van het college van B&W:
a. een B.V. op te richten voor de (commerciële) verhuur van gebouwdelen
binnen de Tirrel;
b. de verkoop van de (commercieel) te verhuren gemeentelijke gebouwdelen
van de Tirrel aan de op te richten B.V.;
c. een onder-VVE op te richten, waarvan zowel de gemeente als de B.V. lid
zijn;
d. een Beheersstichting op te richten, gezamenlijk met Stichting De Hoven,
voor uitvoering van het operationele beheer & exploitatie en voor het
onderhoud in en aan de Tirrel;
e. de gebouwen van de basisscholen De Piramiden en De Tiggeldobbe, na
verhuizing naar de Tirrel, te sluiten en af te stoten;
f. de Ripperdahal en de Borgweg-gymzaal na ingebruikname van de gymzaal
en sporthal van de Tirrel, te sluiten en af te stoten.
5. Geen / de navolgende wensen en bedenkingen met betrekking tot de voornemens,
zoals hierboven genoemd onder punt 5, ter kennis van het college te brengen: (NB:
tekst nader te formuleren door de griffie)

Aldus besloten in de vergadering van 14 december 2022.

Henk Jan Bolding
voorzitter

Pieter Norder
griffier
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