
GEMEENTEBELANGEN ZWAAR TELEURGESTELD DOOR BORGSTELLING VOOR 
SPOOKONDERNEMERS HALLENHOES 
 
De gemeenteraad van Borger-Odoorn is akkoord gegaan met de gevraagde 
borgstelling uit gemeenschapsgeld voor de lening van 450.000 euro die 
anonieme ondernemers aan Beheerstichting Het Plein hebben verleend voor 
de bouw van het Hallenhoes in Exloo. ‘Ongelooflijk en ook minstens zo 
teleurstellend als de draai van coalitiefracties Leefbaar Borger-Odoorn en de 
ChristenUnie’, zegt de fractie van Gemeentebelangen. 
De gemeenteraad van Borger-Odoorn vergaderde afgelopen donderdag over 
de bestemmingsplanwijziging en de gevraagde borgstelling voor het nieuw te 
bouwen Hallenhoes in Exloo. ‘We waren het er eigenlijk allemaal wel over eens 
dat het Hallenhoes een prachtig plan is en dat de bestemmingsplanwijziging 
een formaliteit was, maar financieel rammelt het plan aan alle kanten. Onze 
fractie wil het risico van die borgstelling daarom ook niet nemen. Om over de 
anonimiteit van de leningverstrekkers dan nog maar te zwijgen’, aldus 
Gemeentebelangen. 
 
In aanloop naar het besluit van afgelopen donderdag leek het er door het 
gebrek aan transparantie op dat coalitiepartijen Leefbaar en de ChristenUnie 
ook niet mee zouden gaan met de voorgestelde borgstelling. Die partijen 
kwamen daar echter op het laatste moment op terug. ‘Dit is niet bevorderlijk 
voor het vertrouwen van de inwoner in de politiek en ook zeker niet voor het 
onderlinge vertrouwen tussen de partijen in de raad. Wij zien dit als een nieuw 
dieptepunt. Het lijkt op coalitiebraafheid’, zei Stephan de Vries, woordvoerder 
van Gemeentebelangen tijdens de raadsvergadering. 
Gemeentebelangen diende samen met D66 een amendement in om de 
borgstelling uit het collegevoorstel te halen. Dit amendement leek een 
meerderheid te behalen totdat Leefbaar en de ChristenUnie hun koerswijziging 
aankondigden. Deze ‘draai’ zorgde vervolgens voor een verhit debat in de 
gemeenteraad, waarin de fractie van Leefbaar geen antwoord gaf op de 
kritische vragen van Gemeentebelangen. 
 
‘Die borgstelling komt er, we kunnen ons dus vast voorbereiden op het 
moment dat we als gemeente een niet exploitabel en onverkoopbaar 
Hallenhoes moeten overkopen van de stichting. Sneu geld!’, besluit 
Gemeentebelangen. 
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