Raadsnotitie 2012-1
Actualisering gemeenschapsaccommodaties.
Voor ons ligt de raadsnotitie actualisering gemeenschapsaccommodaties.
Het huidige beleid is gebaseerd op de beleidsnota welzijnsaccommodaties
uit 2005. Met als doel een bundeling van functies en subsidiemiddelen in
een overkoepelende stichting.
In de onderbouwing geeft het college aan dat de problemen zijn gebleven.
Vraag aan andere partijen: is de conclusie juist dat de uitvoering van het
ingezette beleid uit 2005 voor de welzijnsaccommodaties mislukt is?
De LokaleDemocraten vinden van wel!
Dit blijkt onzes inziens uit de notitie van Hospitality Consultans:
- een (incomplete) lijst van 30 accommodaties
- niks bundeling van functies
- niks bundeling subsidiemiddelen
- sterker nog tijdens het onderzoek moet de gemeente ’t Raodhoes
nog redden en andere accommodaties laten ze links liggen.
Het heeft volgens ons dan ook geen enkele zin om criteria te kiezen.
Immers de basis is niet goed. Het beleid dient eerst opnieuw opgesteld te
worden. De voorstellen van nu is niets anders het sluiten van
accommodaties omdat het voor de gemeente te duur wordt om deze
allemaal open te houden.
Uitgangspunt voor de LokaleDemocraten is: het realiseren van een
kwalitatief goed, gespreid en exploitabel aanbod van multifunctionele
gemeenschapsaccommodaties die aansluiten op de vraag van onze
inwoners.
Hierbij zou je kunnen starten door na te denken wat we zouden doen als
we nu nog geen welzijnsaccommodaties zouden hebben. Hoeveel
accommodaties zouden we dan willen hebben? Waar dienen die te liggen?
Hoe gaan we dat faciliteren? Etc etc.
Wat voor de LokaleDemocraten ook van belang hierbij is, is de vraag wat
de inbreng is vanuit de werkgroep SAM. Krijgen we van deze werkgroep
handvaten om bovengestelde vragen in te vullen?
Kortom de LokaleDemocraten willen het college vragen om met input
vanuit SAM een notitie op te stellen waar de zojuist genoemde vragen in
zijn verwerkt en zo een ideaal plaatje te schetsen t.a.v.
welzijnsaccommodaties. Je zou dit kunnen vergelijken met de
buitensportaccommodaties: de sportieve omgevingen. Deze notitie dient
dan als basis om vanuit de huidige situatie te komen naar de ideale
situatie.
Wat vinden andere fracties hiervan?
Tenslotte vragen wij het college om besturen en vrijwilligers van alle
accommodaties hierbij zoveel mogelijk te betrekken. Immers zo zullen
deze betrokken zijn en blijven als vrijwilliger in onze stad.

