
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 6 maart 2012 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Project De Blinkerd 

Portefeuillehouder : Janina Luttik-Swart  

Inlichtingen bij  : Theo Valé 

 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 9 februari over het accommodatiebeleid en ons memo 
daarover is gebleken dat er bij uw raad verwarring is over de status c.q. de strekking van dat 
memo. Om deze reden gaan we daar hier op in en geven wij kort weer hoe wij naar dat 
memo kijken in relatie tot de totale procesgang die gericht is op het realiseren van één MFA 
voor Schoorl en Groet: De Blinkerd.  
 
Het memo van 29 november 2011 en het nu voorliggende Stappenplan maken naar onze 
mening onderdeel uit van deze totale procesgang. Dit proces moet uiteindelijk leiden tot een 
integraal voorstel aan uw raad waarin wij alle tussentijdse afwegingen en keuzen die wij 
tijdens het proces hebben gemaakt aan uw raad ter besluitvorming zullen voorleggen.  
 
Het memo van 29 november betreft nadrukkelijk een tussenrapportage.  
 
Verder is het voor uw raad van belang te weten dat we in het Stappenplan, dat we hebben 
ontwikkeld als vervolgstap in dit proces, een Go/noGo moment hebben opgenomen. Op dat 
moment  stellen wij uw raad in de gelegenheid een beslissing te nemen over het resultaat 
van de nu door ons ingeslagen weg. Het gaat er dan om of we een MFA kunnen realiseren 
waarin de activiteiten van De Oorspong en De Boet een plek krijgen en of dat past binnen de 
financiële mogelijkheden van onze gemeente.  
 
In het stappenplan hebben wij een Go/noGo moment ingebouwd zodat uw raad een 
besluit kan nemen.  
 
Het gaat dan om een besluit over een totaal uitgewerkt voorstel over het project MFA De 
Blinkerd. In dat voorstel wordt inzicht gegeven in alle afwegingen die daarbij uit bijvoorbeeld 
het oogpunt van algemeen en/of maatschappelijk belang door ons zijn gemaakt. Op dat 
moment wordt ook duidelijk hoe de activiteiten van de Oorsprong zijn ingepast, hoe 
omgegaan wordt met een voorziening voor jongeren, hoe een eventueel parkeer- en 
verkeersprobleem wordt opgelost, of het financieel uitvoerbaar is, enz.  
 
Op dat moment is het volgens ons pas mogelijk dat uw raad een gefundeerd, onderbouwd 
en integraal oordeel kan vormen over de punten c.q. bedenkingen die door 
belanghebbenden (wijkverenigingen, actiegroep De Oorsprong Moet Blijven en anderen) zijn 
ingebracht. 
 
Bijlagen  
 Welke bijlagen worden ter informatie toegevoegd 
 1 Memo 6 september 2011 
 2 Memo 29 november 2011 (reeds in uw bezit) 
  3 Stappenplan Project De Blinkerd  
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