MOTIE
Onderwerp : heroverweging besluit Multifunctionele Accommodatie (MFA) Hapert
Datum
: 11 mei 2017

De raad van de gemeente Bladel, in vergadering bijeen op 11 mei 2017;

Overwegende:
dat onlangs een ingrijpende verschuiving binnen het Bladels politieke landschap heeft plaatsgevon‐
den, als gevolg waarvan de coalitie inmiddels door slechts 8 raadszetels wordt ondersteund;
dat de oppositiepartijen BT, VVD en BB gezamenlijk hebben uitgesproken bestuurlijke verantwoor‐
delijkheid te willen dragen om voor de resterende periode tot aan de verkiezingen de bestuurs‐
kracht van de gemeente Bladel te willen waarborgen;
dat de oppositiepartijen BT, VVD en BB gezamenlijk hebben uitgesproken dat ze op geen enkele
manier bestuurlijke verantwoordelijkheid willen dragen voor de (financiële) gevolgen van de tot‐
standkoming van de MFA Hapert in de huidige omvang;
dat uit diverse gesprekken met zowel CDA als VHP is gebleken dat er weinig ruimte tot onderhan‐
deling is omtrent de planvorming met betrekking tot de MFA Hapert.
Constaterende:
dat de verwezenlijking van de huidige plannen met betrekking tot de MFA Hapert op dit moment in
de weg staat om te komen tot een nieuwe meerderheid, in welke vorm dan ook, in de raad van de
gemeente Bladel;
dat de bestuurskracht van de gemeente Bladel hierdoor mogelijk in het gedrang kan komen;
dat de besluitvorming van de raad van 15 december 2016 inzake de MFA Hapert gezien de aanmer‐
kelijke impact op de gemeentebegroting in heroverweging moet worden genomen:
-

-

de heroverweging gericht zal worden op het bestuderen of de omvang van het beschikbare
budget zoveel mogelijk beperkt kan worden;
ook zal heroverwogen worden of de daaruit voortvloeiende hoge budgettaire lasten verlaagd
kunnen worden;
in die financiële heroverweging moet onderzocht worden of het programma van eisen en de
ruimtelijke visie ook smarter gemaakt kan worden, zodat lagere krediet en lagere lasten
behaald kunnen worden;
Ook de eventuele aankoop van het kerkgebouw zal opnieuw in discussie worden gebracht.

Spreekt uit:
dat het besluit van de raad van 15 december 2016 inzake de MFA Hapert vernietigd wordt;
-

dit betekent expliciet dat de voorbereidingen van de nieuwe MFA Hapert volledig moet wor‐
den stilgelegd tot afronding van de heroverweging in de vorm van een nieuw raadsbesluit en
geen enkele handeling meer mag worden verricht ter voorbereiding van de nieuw MFA
Hapert in de huidige vorm;

1

dat aan de nieuwe Gemeenteraad na 21 maart 2018 een nieuw voorstel realisering van de MFA
Hapert wordt voorgelegd op basis van de uitkomsten van heroverweging;
-

dit betekent expliciet dat voor het kunnen voeren van een goede discussie, het volledig en
goed informeren van de inwoners cruciaal is zodat transparant, volledig en overzichtelijk
inzage moet worden gegeven in de stand van zaken van de voorbereiding, de kosten van
verschillende planonderdelen en het actuele dekkingsplan en dat deze informatie in januari
2018 ter kennisgeving aan de raad van de gemeente Bladel wordt aangeleverd;

dat de inwoners van de gemeente in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken;
dat na dit proces aan de nieuwe Gemeenteraad na 21 maart 2018 een nieuw voorstel realisering
van de MFA Hapert wordt voorgelegd op basis van de uitkomsten van de discussies met de inwo‐
ners en de uitkomsten van de (financiële) heroverweging.
En roept het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bladel op:
1. de uitwerking en uitvoering van het plannen met betrekking tot de MFA Hapert op te schorten
en
2. de raad van de gemeente Bladel voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 17 mei
2017 schriftelijk te berichten hoe deze motie uitgevoerd gaat worden;
En gaat over tot de orde van de dag.
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