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Ieder lid kan tijdens de behandeling van de bespreekstukken een motie indienen. Een motie moet, om in behandeling genomen 

te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend (artikel 35, lid 1 en 2 RvO).  
  

Resultaat stemming: 

Aangenomen Verworpen Ingetrokken 

Voor: 
 
Tegen: 
 
Aangenomen met ….. stemmen voor en 
…. .stemmen tegen 

Voor: 
 
Tegen: 
 
Verworpen met ….. stemmen voor 
en …. ..stemmen tegen 

 

Paraaf griffier   

 

MOTIE 
 
 
Ingediend door: 
 

Gerrit van den Berg, CDA; Sake Christiaan Stelpstra, CU; 
Annie Kelder, OpKoers.nu; Rein Jonkhans, PvdA; Jeanet 
Meijerink, VVD; Linda Verschuur, 50PLUS; Jacco 
Rodermond, D66; Romano Boshove, GroenLinks 

Raadsvergadering d.d. 11 februari 2020 
 

Naar aanleiding van agendapunt: Motie vreemd 
 

Onderwerp: Bijdrage aan MFA De Krim 
 
 
De raad van de gemeente Hardenberg, in vergadering bijeen op 11 februari 2020;  
 
 
Overwegende dat: 

 Inwoners uit De Krim al jarenlang bezig zijn om een nieuwe MFA in De Krim te realiseren; 

 Het vanwege de leefbaarheid belangrijk is dat deze kern in onze gemeente een MFA behoudt dat 
fungeert als ontmoetingsplek, waar samen sociaal-culturele activiteiten ontplooid kunnen worden 
en waar meerdere verenigingen terecht kunnen; 

 Het wenselijk is dat bestaande welzijnsvoorzieningen (zoals een buurtkamer, voorzieningen voor 
ouderen en mantelzorgers, enz.) geïntegreerd zijn in een dergelijk dorpshuis of MFA; 

 Het efficiënt en effectief is om het MFA te koppelen aan andere collectieve voorzieningen, zoals een 
school en/of sporthal of peuterspeelzaal zodat de verschillende functies elkaar kunnen versterken 
en de ruimtes optimaal worden benut; 

 De gemeente Hardenberg gezien vorenstaande overwegingen al onder voorwaarden een bijdrage 
van € 1,2 miljoen voor MFA De Krim heeft toegezegd; 

 De inwoners uit De Krim een hoge zelfredzaamheid laten zien, hun Krimse Kracht wordt vaak 
geroemd; 

 Er sprake is van groot draagvlak en de gemeenschap een hoge bijdrage levert (in euro’s en eigen 
werkzaamheden); 
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Is van mening dat: 

 MFA De Krim een belangrijke ontmoetingsplek is voor inwoners van De Krim en daardoor in grote 
mate bijdraagt aan de leefbaarheid in De Krim; 

 De hoge (meer)kosten van het MFA mede veroorzaakt worden door de duurzaam gekozen 
oplossing voor een MFA; 

 Het niet verstrekken van een extra financiële bijdrage geen optie is omdat dit fataal zou zijn voor 
het draagvlak en daarmee de realisatie van het MFA in De Krim. Het risico dat vrijwilligers en 
participanten zich gaan terugtrekken is te groot; 

 Investeringen in dorpshuizen en MFA’s per definitie maatwerk is gelet op de bijzondere 
omstandigheden van elke situatie;  

 Naast de gemeenschap van De Krim niet alleen de gemeente Hardenberg financieel zou moeten 
bijdragen aan de realisatie van een nieuwe MFA maar ook de provincie Overijssel met de visie “het 
versterken van sociale kwaliteit en krachtige kernen” hierin een rol zou kunnen en moeten spelen. 
 

 
Draagt het college op: 

1   Om voor MFA De Krim financiële ruimte te zoeken en hierbij ook de provincie te betrekken; 
2   De resultaten van deze inspanningen zo mogelijk voor 1 maart 2020 terug te koppelen aan de 
raad. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus ingediend tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hardenberg op   
11 februari 2020. 
 
Namens de fracties van 
 
CDA   CU    OpKoers.nu  PvdA                                 
 
 
 
Gerrit van den Berg         Sake Christiaan Stelpstra Annie Kelder  Rein Jonkhans                                                
 
 
 
 
VVD   50PLUS   D66   GroenLinks 
 
 
 
Jeanet Meijerink Linda Verschuur  Jacco Rodermond Romano Boshove 
 


