
Geacht college, raadsleden en verdere aanwezigen. 

Van de gemeente De Wolden ontving ik een uitnodiging om te komen in-
spreken en ik wil hier dan ook graag gebruik van maken.  

In mijn brede netwerk - op het gebied van muziek, sport en kerk – neem ik 
waar, dat er veel bezorgdheid is onder de inwoners over de plannen van de 
gemeente. 

Mijn naam is Trijnie de Boer uit Ruinerwold en ik wil namens vele bewoners 
van ons dorp onze grote zorg uitspreken over het plan tot de bouw van een 
prestigieus, luxe multifunctionele accommodatie in Zuidwolde. 

Van wethouder Van ‘t Zand kregen we via de media te horen, dat de financiën 
van de gemeente De Wolden er heel rooskleurig uitzien en dat een propor-
tionele investering van afgerond 14 miljoen euro haalbaar is, maar de vraag is, 
is het ook verantwoord?   

Veel inwoners maken zich zorgen over de betrouwbaarheid van het beeld dat 
geschetst wordt en willen niet met een financiële strop achterblijven. 

Ze willen geen lastenverzwaring in de toekomst en zijn bang, dat er door deze 
extreem hoge investering geen geld meer beschikbaar is voor overige nood-
zakelijke (grote) investeringen in de andere kernen. Ook willen ze dat het geen 
forse bezuinigingen tot gevolg mag hebben. 

Van de gemeenteraad verwachten we dat er bij het behandelen van de kader-
nota, kritisch zal wordt doorgevraagd zodat er duidelijke antwoorden komen 
op de vragen, die onder de bevolking leven, zoals: 

- Is er voorafgaand aan de plannen voor deze nieuw mfa gedegen onderzoek 
gedaan naar de financiële posities en bouwkundige staat van de andere mfa’s 
binnen de Wolden. Is er in de andere kernen behoefte aan ver- of nieuwbouw? 

- Is er voldoende onderzoek gedaan naar de noodzaak van een theaterzaal met 
in de nabije omgeving de Tamboer en Ogterop en hoe draaien deze financieel? 
Kunnen de kerken met hun prachtige akoestiek en waar ook voor 100 bezoe-
kers plaats is, niet voor concerten e.d. worden gebruikt. De inkomsten bij de 
kerken lopen sterk terug. Wat zal de bezettingsgraad van de theaterzaal zijn en 
is het kostendekkend? 



- Is een nieuwe bibliotheek haalbaar en noodzakelijk? Vorig jaar in Ruinerwold 
was er bijna sprake van sluiting van de bibliotheek. Een volle zaal met inwoners 
maakte duidelijk dat dit niet moest gebeuren. 

- Zijn de geraamde inkomsten reëel? Zijn alle kosten, zoals energie erin door-
berekend en heeft de raad een compleet beeld van alle onderbouwingen?  
De kosten zijn berekend op prijspeil 2018 en daar zal zeker 10% bijkomen, 
aldus deskundigen. Wat gebeurt er als de aanbesteding hoger uitvalt? 

- Wat gebeurt er als er geen extra geld komt uit Den Haag ter compensatie van 
de hogere kosten voor jeugdzorg en het sociaal domein? 

- In de nota wordt geschreven dat er een breed draagvlak is bij de gebruikers 
(logisch) en de omwonenden, maar hoe zit het met de 12.000 inwoners van de 
kernen van Koekange, De Wijk, Ruinen en Ruinerwold. Zij moeten tenslotte 
mee betalen aan dit alles. 

Na de herindeling is er al veel geld uitgegeven in Zuidwolde. Daar beschikken ze 
over o.a. het gemeentehuis, afvaldepot, 2 brede scholen, dorpshuis, ruime 
sporthal, tennishal, extra gymzaal, zwembad, ruime sportlocaties met kunst-
grasveld, goed openbaar vervoer. Verder is er flink geïnvesteerd in wegen zoals 
de Hoofdstraat, de aansluiting op de N48 en in fietspaden.  
Dit alles schept volgens ons precedentwerking. 

- Ondanks de investeringsgrens van € 4 miljoen wordt er de indruk gewekt dat 
dan andere noodzakelijk en gewenste investeringen ook nog kunnen worden 
uitgevoerd. Dus dat we ervan mogen uitgaan dat op korte termijn de duur-
zaamheidsproblemen worden aangepakt en de klimaatdoeleinden tijdig 
worden gehaald. Dat er voor jongeren en ouderen voldoende betaalbare woon-
gelegenheid gerealiseerd wordt.  
En dat de gemeente ook nog genoeg ‘vet op de botten’ houdt. 

We verwachten antwoord op deze vragen en dat de raad een objectief, 
rechtvaardig, betrouwbaar en financieel verantwoord besluit neemt en dat 
onze zorgen nu en voor de toekomst onnodig zijn geweest. 

Dank u voor uw aandacht. 


