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(Publieks-)samenvatting 

Met de nieuwe accommodatienota Met de blik op de wijk passen we het huidige accommodatie-
beleid aan op nieuwe ontwikkelingen. Binnen het bestaande budget wordt een aantal verbeteringen 
doorgevoerd, zowel om knelpunten op te lossen als om toekomstige ontwilckelingen mogelijk te 
maken. 
De gesubsidieerde accommodaties zien we niet als een doel op zich, maar als een middel om 
initiatieven van burgers en van maatschappelijke organisaties in wijken mogelijk te maken en een 
plek te geven. We leggen daarbij prioriteit bij accommodaties met een brede wijkfonctie in 
combinatie met andere functies zoals informatie, advies en dienstverlening. We willen daarom 
nieuwe ontwikkelingen ondersteunen in de Oosterparkwijk en Beijum. We stellen voor om de 
subsidie voor BSV FEO en de Beijumkorf te beeindigen. Daamaast zien we het belang in van 
kleinere ontmoetingsruimtes met een beperkte buurtflinctie, die we buurtkamers noemen, voor 
mensen die om diverse redenen aangewezen zijn op een accommodatie in de buurt. Gezien de 
overcapaciteit in Selwerd, hebben we voor deze wijk een bezuinigingstaakstelling geformuleerd, 
waar bewoners zich over zullen uitspreken. 

De regie over beheer en activiteiten komt meer bij accommodatiebesturen en bewoners te liggen, 
waarbij per gebied moet worden afgestemd. We vragen van de accommodatiebesturen om, meer dan 
voorheen, aan te sluiten bij de behoeften en wensen van bewoners, hen invloed te geven op de 
programmering en hen te betrekken bij het reilen en zeilen van de accommodatie. De afstemming en 
programmering wordt ondersteund door extra uren beschikbaar te stellen voor programmatische 
ondersteuning. 

In een businesscase zal nog dit jaar worden onderzocht hoe het beheer en de zeggenschap daarover 
zo kan worden georganiseerd, dat alle betrokken partijen daar tevreden over zijn. Gesprekspartners 
daarbij zijn onder meer de BBOG, de Speeltuincentrale en WerkPro. 
Tijdens de inspraakperiode bleek dat er op hoofdlijnen instemming is met het voorgestelde beleid en 
de uitwerking daarvan. Wei waren de reacties aanleiding voor enkele aanpassingen, die biimen het 
beschikbare fmanciele kader zijn doorgevoerd. 

Deze nota is te beschouwen als een tussenstap. Door de verwachte veranderingen in het sociale 
domein zoals de ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning en de drie 
decentralisaties, zullen in de komende jaren nieuwe stappen nodig zijn. 
Daarbij zullen dan ook andere voorzieningen en ontmoetingsplekken betrokken worden, zoals 
zorginstellingen, kerken, corporaties, scholen en andere partijen in de wijk. Ook die komen onder 
druk te staan, waardoor een nieuwe integrale afweging zal moeten plaatsvinden om te komen tot een 
optimale beschikbaarheid van accommodaties voor wijkbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten. 

Inleiding 

De nota is een bijstelling van het huidige beleid, in 2005 verwoord in de nota. Anders en Beter, die 
betrekking heeft op sociaal culturele accommodaties. Dit beleid is per 2007 ingegaan. In 2009 is er 
een tussenevaluatie geweest. In 2012 is uw raad bij raadsbrief geinformeerd over de eindevaluatie 
van dit beleid. Na aanvullende wijkpeilingen en gesprekken in 2012 en 2013 is vervolgens deze nota 
tot stand gekomen. Voorafgaand aan de inspraakperiode hebben wij uw raad per raadsbrief 
(03590717) geinformeerd. 

Beoogd resultaat 

Met deze beleidsnota lossen we een aantal knelpunten op en anticiperen we op nieuwe 
ontwikkelingen in een aantal wijken. Uiteindelijk resultaat is dat bewoners en hun organisaties meer 



zeggenschap krijgen over programma en beheer van accommodaties. Ook zal er in eike wijk een 
beter op de behoefte afgestemd aanbod aan activiteiten ontstaan. 

Kader 

Het accommodatiebeleid is onderdeel van het bredere beleidskader van het sociaal domein, dat sterk 
aan veranderingen onderhevig is. Daarbij gaat het met name om de Wet Maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de drie decentralisaties (Participatiewet, AWBZ, Jeugdzorg). Verbindingen 
zullen worden gelegd met andere partners die maatschappelijk vastgoed in de wijken hebben. 
Ontmoeting en participatie zijn voor ons belangrijke waarden in een samenleving waarin mensen 
zich met elkaar verbonden voelen. Het sociaal-culturele accommodatiebeleid draagt bij aan de 
fysieke voorwaarden om dit mogelijk te maken. 

Argumenten/afwegingen 

Met de nieuwe accommodatienota Met de blik op de wijk passen we het huidige accommodatie
beleid aan op nieuwe ontwikkelingen. Op een aantal terreinen is het ook een aanscherping van het 
huidige beleid zoals dat in 2005 is vastgesteld in de accommodatienota ^nc/eri' en Beter. De nota 
bevat diverse voorstellen voor de (fmanciele, beheersmatige en inhoudelijke) ondersteuning van de 
gesubsidieerde sociaal culturele accommodaties in de stad. Birmen het bestaande budget wordt een 
aantal verbeteringen doorgevoerd, zowel om knelpunten op te lossen als om toekomstige 
ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Ons accommodatiebeleid is gericht op het stimuleren en organiseren van ontmoeting door middel 
van een aantrekkelijk activiteitenprogramma en het faciliteren van gemeentelijke welzijns-
activiteiten (zoals voor kinderen/jeugd). Van wezenlijk belang daarbij is de inzet van bewoners/ 
vrijwilligers en de afstemming op de behoefte van de wijk. De gesubsidieerde accommodaties zien 
we dus niet als een doel op zich, maar als een middel om initiatieven van burgers en van maatschap
pelijke organisaties in wijken mogelijk te maken en een plek te geven. We leggen daarbij prioriteit 
bij accommodaties met een brede wijkfunctie in combinatie met andere functies zoals informatie, 
advies en dienstverlening. We willen daarom nieuwe ontwikkelingen ondersteunen in de Ooster
parkwijk en Beijum. We stellen voor om de subsidie voor BSV FEO en de Beijumkorf te beein
digen. 
Daamaast zien we het belang in van kleinere ontmoetingsruimtes met een beperkte buurtfunctie, die 
we buurtkamers noemen, voor mensen die om diverse redenen aangewezen zijn op een 
accommodatie in de buurt. Gezien de overcapaciteit in Selwerd, hebben we voor deze wijk een 
bezuinigingstaakstelling geformuleerd, waar bewoners zich over zullen uitspreken. 

De regie over beheer en activiteiten komt meer bij accommodatiebesturen en bewoners te liggen, 
waarbij per gebied moet worden afgestemd. Er zijn tien gebieden gedefinieerd. We vragen van de 
accommodatiebesturen om, meer dan voorheen, aan te sluiten bij de behoeften en wensen van 
bewoners, hen invloed te geven op de programmering en hen te betrekken bij het reilen en zeilen 
van de accommodatie. De afstemming en programmering wordt ondersteund door extra uren 
beschikbaar te stellen voor programmatische ondersteuning. 

In een businesscase zal nog dit jaar worden onderzocht hoe het beheer en de zeggenschap daarover 
zo kan worden georganiseerd, dat alle betrokken partijen daar tevreden over zijn. Gesprekspartners 
daarbij zijn onder meer de BBOG, de Speeltuincentrale en WerkPro. 

Inspraak. 
Tijdens de inspraakperiode bleek dat er op hoofdlijnen instemming is met het voorgestelde beleid en 
de uitwerking daarvan. Wei is er vanuit de Speeltuincentrale kritiek op onze voorkeur voor (grotere) 



accommodaties met een brede wijkfunctie in combinatie met andere functies. Zij is van mening dat 
vooral de kleinere buurtvoorzieningen het ontmoetingspunt zijn voor wijkbewoners, met name in de 
oudere wijken. Het woord "buurtkamer" wordt door de vrijwilligers als denigrerend ervaren. In onze 
visie kiezen we inderdaad, vanuit het oogpunt van sociale cohesie, optimaal gebruik van gebouwen 
en het combineren van verschillende ftincties voor wat grotere gebouwen. Uit de L&V-monitor 
blijkt dat grote accommodaties breed gewaardeerd worden; voor de kleine accommodaties is het 
beeld wisselend. Dat betekent echter niet dat we uitsluitend kijken naar grote MFC's. Ook kleinere 
accommodaties die een brede wijkftinctie vervuUen, dragen bij aan onze gemeentelijke doelstel-
lingen. Daamaast is er een aantal accommodaties met weliswaar een beperkte ontmoetingsfiinctie, 
maar die van belang zijn voor bepaalde groepen of een bepaalde buurt. Deze benoemen we als 
buurtkamer waarbij die term niet denigrerend is bedoeld, maar juist een erkerming voor de belang
rijke ftmctie die ze hebben, namelijk als huiskamer voor bepaalde groepen in de buurt met 
bijvoorbeeld een beperkte actieradius. Met het oog op de toekomstige vraag, mede als gevolg van de 
Wmo-ontwikkelingen willen we deze accommodaties graag handhaven. Omdat van buurtkamers 
niet wordt verwacht dat ze een brede wijkfunctie vervuUen, krijgen ze meer mimte voor een eigen, 
specifieke invuUing. 

Een aantal reacties waren aanleiding voor enkele aanpassingen, die binnen het beschikbare 
financiele kader zijn doorgevoerd: 

• In Beijum hebben we de intentie om een nieuw wijkcentmm te realiseren in combinatie met 
andere ftincties, waarbij voor de ontmoetingsfunctie max. 500 m^ gesubsidieerd wordt. 
De stmcturele lasten (circa 150.000 euro) kuimen gedekt worden binnen de huidige 
subsidies; 

• In de Oosterparkwijk is het onze intentie om een centrale ontmoetingsplek te realiseren en 
hiervoor een reeel budget beschikbaar te stellen van circa 80.000 euro stmctureel. Met het 
reeds gereserveerde bedrag van 30.000 euro wordt een deel gedekt, de resterende middelen 
moeten door verschuivingen binnen het totale budget gerealiseerd worden; 

• De Speeltuincentrale heeft de afgelopen jaren met succes gewerkt aan een betere afstemming 
van het beheer op de progranmiering bij de BSV's. De nu voorgestelde gebiedsgewijze 
toedeling van beheer doorkmist de centrale toedeling van de Speeltuincentrale. Om de 
nadelige consequenties hiervan te compenseren, stellen wij tijdelijk een budget beschikbaar 
van 25.000 euro; 

• Het beheerbedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor buurtkamers, is gebaseerd op 
schoonmaakkosten, maar de accommodatiebesturen beslissen zelf waarvoor dit bedrag wordt 
ingezet. Buurtkamers zijn nadmkkelijk een onderdeel van de beheerpool per gebied; 

• De subsidie voor het onderhoud van de speeltuin Oosterpark wordt gecorrigeerd volgens de 
normering vierkante meters oude oppervlak (+ 3.000 euro); 

• Het gebied Centmmwijken ontvangt extra uren programmatische ondersteuning (-1- 4 uur) en 
het gebied Hoogkerk en omstreken krijgt minder programmatische ondersteuningsuren 
(- 4 uur); 

• Om de wijzigingen te bekostigen willen we de normbedragen voor beheer van 
accommodaties met meer dan 400 m^ lets naar beneden bijstellen (- 33.000 euro) 

• De inwoneraantallen van de Hunze worden bij Beijum gerekend en de wijken de Held en 
Reitdiep vallen onder het gebied Vinkhuizen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part lc ipat ie 

De nota vloeit voort uit de evaluatie van de vorige nota. Er zijn uitgebreide peilingen in de wijk 
gehouden in 2012. 
Op 25 februari jl. is ter voorbereiding van de besluitvorming in het college een informatie-
bijeenkomst georganiseerd voor accommodatiebesturen en bewonersorganisaties om hen op 



hoofdlijnen te informeren over de concept-nota. Diverse relevante stukken zijn op de gemeentelijke 
website geplaatst. 
Tijdens de inspraakperiode in maart en april zijn 23 schriftelijke reacties binnen gekomen. 
Het verslag hiervan inclusief onze reactie is nu toegevoegd als bijlage. Daarin is ook opgenomen het 
verslag van de inspraakbijeenkomst op 10 april jl. in het DOK. 

Op hoofdlijnen wordt de inhoudelijke visie op de rol en functie van de accommodaties 
onderschreven, als ook de richting van het beleid. Wei zijn er zorgen over de (financiele) 
consequenties voor sommige accommodaties, alsook over de haalbaarheid van de beoogde effecten. 
Veel hangt af van de processen die op gang zullen moeten komen. Wij hebben er vertrouwen in dat 
de huidige voorstellen de participatie van wijkbewoners bij "hun" accommodatie zullen vergroten en 
het aanbod goed wordt afgestemd op de behoefte van de wijk. 

Financiele consequenties 

Binnen de begroting 2013 zijn voor het accommodatiebeleid de volgende middelen beschikbaar: 
Gebouwkosten €1.910.000,-
Beheerkosten €2.102.000.-
Totaal beschikbaar accommodatiebeleid € 4.012.000,— 

In het bedrag voor het beheer zijn niet de beheerskosten voor de vensterscholen meegenomen. 
Het gaat hier om een bedrag van € 176.000,—. 

Aan het bedrag voor gebouwkosten wordt een bedrag van € 48.000,— toegevoegd. Het betreft hier 
middelen ouderenactiviteiten voor de Karre (Nieuwe Floreshuis) en De Berk vanuit het beleidsveld 
4.1.1 Sociale Samenhang en leefbare wijken en de activiteit (Ouderen) actief en gezond. 
Daamaast is een bedrag van € 20.000,— voor de exploitatie MFC de Wijert uh de AWBZ- pakket-
maatregel aan de beschikbare middelen toegevoegd. In hoeverre dit geld beschikbaar blijft is nog 
niet duidelijk. Het bedrag voor Gebouwkosten komt daarmee in de nieuwe accommodatienota op 
€ 1.978.000,-. Het totaal beschikbare bedrag komt daarmee op € 4.080.000,-. 

In het nieuwe accommodatiebeleid worden maatregelen voorgesteld die enerzijds betrekking hebben 
op het beheer en anderzijds op de gebouwen: 

Maatregelen beheer. 

De totale kosten inclusief de nieuwe maatregelen bedragen 2.184.900 
Op het beheer realiseren we de volgende besparingen 173.500 -
Totale kosten maatregelen beheer 2.011.400 
Beschikbaar budget 2.102.000 

Overschot maatregelen beheer 90.600 

Maatregelen exploitatie en onderhoud/gebouwkosten. 

De totale kosten inclusief de nieuwe maatregelen bedragen 2.064.900 
Totaal beschikbaar budget gebouwkosten 1.978.000 
Tekort subsidies onderhoud en exploitatie - 86.900 



Het tekort op de subsidies voor onderhoud en exploitatie wordt gedekt door het overschot op het 
beheerbudget. 

Oplossing knelpunten. 

We willen de meeste maatregelen zoals voorgesteld, laten ingaan per 1 januari 2015. Dit betekent 
dat het jaar 2014 een overgangsjaar is zodat alle betrokken partijen zich kurmen voorbereiden op de 
gevolgen die het nieuwe beleid voor hen heeft. 

Een tweetal maatregelen willen we echter al vanaf 2014 realiseren, namelijk de vermindering van de 
beheersubsidie voor het JO? en de beeindiging van de subsidie voor de Beijumkorf. Dit heeft te 
maken met de knelpunten die we in het accommodatiebeleid hebben. Het betreft: 

het onderhoud van de speeltuinen; 
de financiering van Ambiente/Trefpunt; 
de subsidieverhoging voor het nieuwe Floreshuis, BSV de Hoogte en het nieuwe 
buurtcentmm in Corpus den Hoom; 

- de kwaliteitsverbetering beheer; 
de aft)ouw van de subsidies voor ID-banen. 

Een aantal van deze knelpunten is al in 2014 aan de orde. Het betreft onderhoud speeltuinen, de 
subsidieverhoging voor BSV de Hoogte en de afbouw van de ID-subsidies. 
De subsidieverhoging voor de nieuwbouw van BSV de Hoogte kan worden gecompenseerd door de 
gelijktijdige beeindiging van de subsidie voor de Borg. Voor de andere twee knelpunten is een 
totaalbedrag nodig van circa € 120.000,—. We willen deze knelpunten oplossen door m.i.v. 1 januari 
2014 de subsidie voor de Beijumkorf te beeindigen (€ 85.000,-) en de beheersubsidie voor het JOP 
naar beneden bij te stellen (€ 27.500,—). 

De andere knelpunten zijn pas aan de orde in 2015. Een van deze knelpunten, namelijk de verdere 
aft̂ ouw van de ID-subsidies wordt in dit nieuwe beleid niet gecompenseerd m.i.v. 2015. Wij zijn 
van mening dat het wegvallen van de beheerders op een ID-regeling gecompenseerd kan worden 
door de inzet van mensen met een participatietraject en door het vergroten van de inzet van vrij
willigers. 

In deze begroting is nog geen rekening gehouden met een korting, die met ingang van 1 januari 2014 
wordt doorgevoerd op alle gemeentelijke subsidiebudgetten. Deze zal definitief worden vastgesteld 
bij de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van november a.s. 

Risico's. 

1. De nieuwbouw voor het Floreshuis, buurtcentrum Corpus den Hoom en BSV Oosterpark: het 
betreft hier ramingen van investeringen en huurprijzen/m^. De reele kosten zijn nog niet bekend en 
dit kan uiteindelijk hoger uitvallen; 

2. MFC de Wijert: de afgelopen jaren (vanaf 2011) is uit de middelen AWBZ-pakketmaatregel 
€ 20.000,— beschikbaar gesteld voor verhoging exploitatiesubsidie MFC de Wijert/Helpman 
conform de normering die ook geldt voor andere accommodaties. Hierdoor is deze accommodatie in 
staat om meer mimte beschikbaar te stellen voor wijkactiviteiten. Deze middelen zijn echter onzeker 
per 2014; 



3. In het nieuwe accommodatiebeleid is geen post onvoorzien meegenomen. Hierdoor kunnen 
eventuele onvoorziene knelpunten niet opgelost worden. Een van deze knelpunten kan zijn dat de 
huurprijzen sneller stijgen dan het beschikbare accres. 

Realisering en evaluatie 

Een beperkt aantal maatregelen uit deze nota gaat per 1 januari 2014 in. De meeste veranderingen 
zullen ingaan per 1 januari 2015 Zo krijgen accommodatiebesturen en andere organisaties de 
gelegenheid te geven zich in te stellen op de nieuwe situatie. 
De businesscase m.b.t. de organisatie van het gebiedsbeheer zal nog in 2013 plaatsvinden. Op basis 
daarvan besluiten we voor de jaarwisseling over de definitieve organisatie van het beheer. 
De taakstelling in Selwerd krijgt nog dit jaar zijn beslag in het gesprek met bewoners over de 
wijkvemieuwing. 
De processen in Oosterpark en Beijum om de haalbaarheid te onderzoeken van een brede 
wijkaccommodatie zullen nog dit jaar starten. 

Over de voortgang zullen we uw raad in 2014 nader informeren. 

De verbreding naar het hele sociale domein zal eveneens in de komende jaren zijn beslag krijgen. 
De planning daarvan is mede afhankelijk van de besluitvorming op rijksniveau. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M,Ar(Maarten7^ys 

i - ^ f i 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Groningen kent op dit moment 36 gesubsidieerde sociaal-culturele accommodaties. De 
gemeente ondersteunt deze buurtcentra en buurt-en speeltuinaccommodaties via subsidies 
voor exploitatie, onderhoud en beheer. In december 2005 is na een intensief inspraaktraject de 
accommodatienota Anders en Beter vastgesteld. Hiermee werd een nieuw beleid ingezet, 
gericht op een betere spreiding van de gesubsidieerde accommodaties in onze gemeente. Met 
deze nota kwam een eind aan een jarenlange slepende discussie over het beheer en de 
exploitatie van deze gebouwen. Bij de invoering van deze nota is toegezegd dat we het beleid 
na vier jaar opnieuw zouden gaan bekijken en zo nodig bijstellen. Maar niet alleen deze 
toezegging, ook recente ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en de decentralisaties van de jeugdzorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). maken het noodzakelijk dat we ons accommodatiebeleid weer eens kritisch onder 
de loep nemen. Bovendien constateren we in het huidige beleid een aantal knelpunten die we 
binnen de beschikbare fmanciele middelen moeten oplossen. 

1.2. Inkade r ing 

Deze nota heeft uitsluitend betrekking op de huidige gesubsidieerde sociaal culturele 
accommodaties. Maar er zijn natuurlijk meer mimtes die geschikt zijn voor ontmoeting en 
activiteiten. Onlangs hebben we daarvan een inventarisatie gemaakt. Daarin zijn ook 
opgenomen de publiek toegankelijke accommodaties van zorginstellingen, kerken, scholen en 
corporaties. Dat overzicht is van belang warmeer we samen met bewoners, maatschappelijke 
instellingen en andere belanghebbenden een adequaat en goed gespreid aanbod van 
activiteiten en voorzieningen in de wijken willen realiseren. Dit is de komende tijd aan de 
orde nu de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg, de uitvoering van de 
Participatiewet en de begeleiding en persoonlijke verzorging van mensen, die voorheen onder 
de AWBZ vielen. Dat zijn de drie decentralisaties die op ons afkomen. De behoefte aan 
mimtes voor ontmoeting en activiteiten zal toenemen. Naar de omvang en aard van de 
toekomstige vraag aan activiteiten wordt momenteel onderzoek gedaan. Daamaast moet 
duidelijk worden welke aanbod aan mimtes andere partijen in stand kuimen houden, en onder 
welke voorwaarden. 

Daarom vinden we het niet verstandig om nu een complete reorganisatie van onze 
gesubsidieerde accommodaties in gang te zetten. We kiezen er voor om alleen een beperkt 
aantal wijzigingen door te voeren die we toch al noodzakelijk achten. Het beleid blijft op 
hoofdlijnen gelijk. De nota wil vooral bij sturen en meer focus aanbrengen in de uitvoering. 
We denken daarmee recht te doen aan de uitkomsten van de evaluatie en de peilingen in het 
veld. 

Daamaast vraagt een aantal knelpunten om een oplossing. Zo is het onderhoud van de 
speeltuinterreinen nog steeds niet afdoende geregeld en vraagt de nieuwbouw van het 
wdjkcentrum in Corpus den Hoom en de herontwikkeling van het Floreshuis en BSV de 
Hoogte onze aandacht. Dit zijn financiele vraagstukken die we willen oplossen binnen de 
beschikbare middelen van het accommodatiebeleid. Dat noopt tot een scherpe prioritering. 
De voorgestelde maatregelen zullen grotendeels ingaan op 1 januari 2015. Dit geeft alle 
betrokken partijen de tijd om zich voor te bereiden op de beleidswijzigingen. We zijn echter 



genoodzaakt een beperkt aantal maatregelen per 1 januari 2014 in te voeren, omdat een paar 
van de bovenstaande knelpunten al in dat jaar naar voren komen. 

We zullen dus nu in deze beleidsnota geen grootscheepse wijzigingen voorstellen. Maar zoals 
bekend, hebben we te maken met omvangrijke tekorten op de gemeentebegroting. We zijn aan 
het onderzoeken hoe we deze tekorten kuimen oplossen. De uitkomsten van dat onderzoek 
kunnen ertoe leiden dat we ook op dit terrein straks moeten kijken naar 
bezuinigingsmogelijkheden. Deze willen we dan meenemen in de bredere afwegingen rond de 
uitwerking van de drie decentralisaties. 

1.3. Voorgeschiedenis accommodatiebeleid 

Op 1 januari 2007 is, na een overgangsjaar, de nota Anders en Beter in werking getreden. 
Hierbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
1. een betere subsidiesystematiek die aansluit bij de kosten voor de instandhouding van een 

accommodatie (subsidie voor onderhoud en exploitatie op basis van m2); 
2. beter beheer, dat aansluit bij de grootte van de accommodatie; 
3. betere afstemming tussen het aanbod van de accommodaties en de vraag uit de buurt. 

Het beleid hield concreet in dat er een toetsingskader werd gebmikt om de 
gewenste spreiding van buurtcentra en speeltuinaccommodaties over de 
wijken vast te kunnen stellen (waarbij de subsidie aan acht accommodaties 
werd beeindigd). Daamaast werd een nieuwe subsidiesystematiek van kracht 
voor het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen en het onderhoud van 
de speeltuinterreinen. Tenslotte werd er een centrale beheerpool ingesteld bij 
Stichting WerkPro. Deze bestaat voor de helft uit regulier personeel en voor 
de andere helft uit additionele banen. 

In 2009 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de 
accommodatiebesturen over het algemeen tevreden zijn over de subsidiesystematiek. 
Knelpunten lagen vooral in het beheer en in de afstemming tussen vraag en aanbod/de 
ontmoetingsfunctie. Naar aanleiding van deze uitkomsten hebben we een aantal maatregelen 
getroffen, waaronder een stmcturele extra bijdrage voor de beheerpool en het instellen van 
een aparte beheerpool voor de speeltuinaccommodaties onder leiding van een zakelijk leider. 
Daamaast zijn uit Wmo-middelen buurtwerkers Buurtwelzijn aangesteld. Zij richten zich op 
het stimuleren van ontmoeting en het bevorderen van participatie in de wijken. 

1.4. Evaluat ie beleidsnota 

Eind 2011 hebben we het CMO opdracht gegeven om een evaluatieonderzoek te doen onder 
de accommodatiebesturen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de Buurtcentra Besturen 
Overleg Groningen (BBOG), de Speeltuincentrale, Werkpro en met beroepskrachten. De 
uitkomsten van deze evaluatie sluiten aan bij die van de tussenevaluatie in 2009. De 
belangrijkste punten zijn: 
• De subsidiesystematiek is transparant en sluit in het algemeen goed aan bij de kosten voor 

de instandhouding van een accommodatie. De subsidiering op basis van m2 biedt volgens 
sommige besturen echter te weinig stimulans voor innovatie en ondememerschap. 



• Het beheer van de accommodaties is verbeterd, maar er wordt (vooral bij de buurtcentra) 
nog steeds een aantal problemen geconstateerd. De klachten hebben betrekking op de 
kwaliteit van het beheer en de zeggenschap over de inzet van het beheer. 

• Het grootste knelpunt ligt in de afstemming tussen vraag en aanbod/de 
ontmoetingsfunctie. Er zijn verschillen in het fiinctioneren van de accommodaties wat 
betreft de toegankelijkheid, het bereiken van een brede bezoekersgroep en het realiseren 
van een aansprekend activiteitenaanbod. Een aantal besturen heeft behoefte aan meer 
inhoudelijke advisering bij de activiteitenprogrammering. 

Peiling Stadspanel 
Bij de evaluatie vonden we het ook belangrijk om te weten wat de niet-bezoekers vinden van 
de buurtaccommodaties en wat voor hen de redenen zijn om er geen gebmik van te maken. 
We hebben daarom Bureau Onderzoek opdracht gegeven om de mening te peilen van het 
Stadspanel. Aan dit onderzoek hebben 2.334 mensen meegedaan. Van deze groep bezoekt 
68% geen buurtaccommodatie. De meest genoemde redenen hiervoor zijn dat men voldoende 
activiteiten elders heeft of geen behoefte heeft aan een buurtcentmm. Ongeveer 16% zegt dat 
ze geen buurtaccommodatie bezoekt omdat men niet weet welke activiteiten er plaatsvinden 
en 14%) kent geen buurtaccommodatie in de buurt. Bij suggesties voor verbetering scoort 
vooral "activiteiten beter bekend maken" en "een ander soort activiteiten voor volwassenen". 
Er blijkt vooral behoefte aan cursussen en workshops "om lets te leren". 
Op de vraag of men bereid zou zijn om vrijwilligerswerk te doen in een buurtaccommodatie 
antwoordt 10%i (zowel bezoekers als niet-bezoekers) positief 

Voor meer informatie over de uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken verwijzen we u 
naar de bijlage. De uitkomsten zijn door het college vastgesteld in maart 2012 en besproken 
met de besturen van de accommodaties. 

Conclusie naar aanleiding van evaluatie 
Bij de concrete invuUing van ons beleid hebben we tot nu toe het accent gelegd op het 
faciliteren van accommodaties in fysieke en beheersmatige zin. Met subsidies voor 
onderhoud, verbouw, exploitatie en beheer hebben we een aantal belangrijke voorwaarden 
gerealiseerd voor de aanwezigheid van wijkaccommodaties. Daarmee is echter nog niet 
gewaarborgd dat de accommodaties daadwerkelijk inspelen op de behoefte van de wijk en een 
bijdrage leveren aan het bevorderen van ontmoeting en participatie. Ook de gelijkschakeling 
tussen buurtcentra en buurt/speeltuinaccommodaties voor de subsidiering betekent nog niet 
dat eike accommodatie dezelfde fiinctie heeft voor de wijk. 

Uit de evaluatie blijkt dat accommodaties heel divers zijn, niet alleen qua afmeting en 
uitstraling, maar ook in stijl van besturen, bereik, inteme/exteme gerichtheid en 
activiteitenprogrammering. Sommige accommodaties zijn actief en ondememend, hebben 
naast het aanbod van gesubsidieerde organisaties, een gevarieerde eigen programmering met 
zowel ontspanning/ontmoeting als vorming/educatie en richten zich op het bereiken van alle 
wijkbewoners. Daamaast zijn er accommodaties waarbij het aanbod voomamelijk bestaat uit 
vaste activiteiten gericht op ontspanning/ontmoeting, voor een beperkte groep. 

Diversiteit is op zichzelf niet verkeerd, mits die het gevolg is van de vraag uit de wijk. Uit de 
evaluatie is gebleken dat dit niet altijd het geval is; meerdere accommodaties hebben geen 
brede ontmoetingsfimctie en zijn voor veel wijkbewoners geen vanzelfsprekende plek om 
naartoe te gaan. Speerpunt in het toekomstig beleid is daarom de versterking van de 



ontmoetingsfiinctie en de verbinding met de wijk. Het beheer speelt daarbij een belangrijke 
ondersteunende rol en we kijken daarom ook naar het takenpakket van het beheer. 

1.5. Verbinding met Wmo-beleid 

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zet in op maatschappelijke participatie en 
beoogt onder andere dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. We 
hebben de wens uitgesproken om ons accommodatiebeleid te (blijven) verbinden met ons 
Wmo-beleid. In het Wmo-beleid staat de eigen kracht van de burger en zijn sociale verbanden 
centraal en gaat het om onderlinge betrokkenheid tussen mensen. De rol van de overheid is 
vooral voorwaardenscheppend, gericht op het vergroten van de eigen kracht van bewoners en 
de samenredzaamheid. Hiervoor is het eigen netwerk en aanvuUend daarop het aanbod in de 
wijk van belang. Samenredzaamheid betekent dat burgers elkaar ontmoeten, kennen en zo 
nodig helpen en ondersteunen. We willen in wijken informele netwerken ondersteunen en 
stimuleren door middel van ontmoetingsplekken voor burgers in de wijk. 

In ons accommodatiebeleid gaat het in eerste instantie om de functie ontmoeting en om 
welzijnsactiviteiten voor verschillende bewonersgroepen, inclusief kwetsbare groepen/mensen 
met een beperking. Ontmoeting is nodig om mensen bij elkaar te brengen, contacten te laten 
ontstaan en van daamit wederkerigheid. Maar naast de functie ontmoeting hebben we op 
wijkniveau ook te maken met de functies informatie, advies en ondersteiming (nu 
vormgegeven in de STIP's en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze functies zullen met de 
decentralisatie van de AWBZ en de Jeugdzorg een nog prominentere plek in de wijken 
krijgen. Door de decentralisaties krijgt de lokale overheid een verantwoordelijkheid voor 
nieuwe groepen en dit zal van invloed zijn op de benodigde voorzieningen op wijkniveau. De 
gevolgen die dit heeft voor de behoefte aan gesubsidieerde accommodaties kunnen we op dit 
moment niet goed overzien. Dat betekent dat ons accommodatiebeleid ook de komende jaren 
aan verandering onderhevig zal zijn. 

De Wmo wordt ook vaak gezien als het vliegwiel om tot een andere verhouding tussen 
overheid en samenleving te komen, vanuit het besef dat de overheid niet in staat is alles te 
regelen en op te lossen. De rol van de overheid verschuift van "zorgen voor..." naar "zorgen 
dat...". Tegelijkertijd neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid door een adequaat 
stelsel van ondersteuning en zorg aan te bieden waar dat echt nodig is. De eigen kracht van de 
samenleving staat centraal en we willen ook in ons accommodatiebeleid deze vitaliteit mimte 
geven. We willen vanuit de gemeente stimuleren, faciliteren en ondersteunen, zodat bewoners 
vanuit hun eigen kracht hun leefomgeving vorm kunnen geven. Dit betekent meer mimte 
voor bewonersinitiatieven en meer zeggenschap voor de wijk. 
En vooral ook: alle mimte voor vrijwilligers. 

1.6. Leeswijzer 

Bij de ontwikkeling van ons nieuwe beleid hebben we op verschillende manieren de wijk 
geraadpleegd en de uitkomsten van deze onderzoeken staan in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 
beschrijven we onze visie, uitgangspunten en maatregelen voor het nieuwe 
accommodatiebeleid. In hoofdstuk 4 beschrijven we de criteria en de uitwerking per gebied. 
Hoofdstuk 5 gaat over het beheer en in hoofdstuk 6 beschrijven we de financiele 
consequenties. 



2. Wijkpeiling 

Bij de vormgeving van het nieuwe accommodatiebeleid vinden we het belangrijk om te weten 
hoe wijkbewoners tegen de ontmoetingsfunctie in hun wijk aankijken en welke gebouwen zij 
daarvoor geschikt vinden. We willen graag van de wijk horen waar behoefte aan is, of we de 
goede dingen ondersteunen of dat er andere mogelijkheden zijn om onze doelen te bereiken. 
Want niet in alle wijken is hetzelfde nodig; afhankelijk van de behoefte, de problematiek en 
het aanbod van andere partijen willen we kijken welke positie onze accommodaties daarin 
(zouden moeten) innemen. De uitkomsten van de wijkpeiling hebben we meegenomen bij de 
ontwikkeling van onze visie en de uitgangspunten van beleid (zie hoofdstuk drie). 

Wijkbewoners zijn op verschillende manieren geraadpleegd. We hebben een aantal extra 
vragen aan de Leefbaarheidsmonitor toegevoegd. Soortgelijke vragen zijn ook voorgelegd aan 
de huidige gebmikersgroepen van de accommodaties. Daamaast hebben we een extern bureau 
opdracht gegeven om in wijkbijeenkomsten de mening van wijkbewoners te peilen. Hieronder 
geven we een beschrijving van de uitkomsten op hoofdlijnen. Bij de toepassing van de criteria 
(zie hoofdstuk vier) zijn de uitkomsten, meningen en adviezen meegenomen. Voor de 
voUedige verslagen van deze onderzoeken verwijzen we naar de bijlagen. 

2.1 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 

Eike twee jaar vindt een onderzoek plaats naar opvattingen van burgers in deze stad op het 
gebied van leefbaarheid en veiligheid. In 2012 hebben we een aantal vragen toegevoegd over 
het gebmik van buurtaccommodaties, zowel met als zonder subsidie. Hieronder geven we de 
uitkomsten op gemeentelijk niveau; de uitkomsten per wijk/gebied staan zoals gezegd in 
hoofdstuk vier. 

Over de gemeente bezien bezoekt 28% van de bewoners wel eens een al dan niet 
gesubsidieerd buurtgebouw (Ix per jaar of vaker). Als we kijken naar het regelmatige bezoek 
(Ix per maand of vaker) dan bezoekt 13 % regelmatig een gesubsidieerd buurtgebouw en 4% 
bezoekt regelmatig een ongesubsidieerd buurtgebouw. Daarmee scoort Groningen landelijk 
gezien bepaald niet slecht. Bovendien is het bezoek in een aantal wijken veel hoger. 
Buurtgebouwen worden het meest bezocht in Nieuw-oost 
(Ulgersmabuurt/Ruischerbmg/Bovenstreek) en Lewenborg (resp. 25% en 31%). 

Welke wijkgebouwen vinden bewoners het belangrijkst voor ontmoeting en activiteiten? 
Over het geheel genomen scoren de gesubsidieerde gebouwen hoger dan de niet-
gesubsidieerde. In vijf van de zeventien wijken is echter een niet-gesubsidieerd buurtgebouw 
het belangrijkste: Centmm, Oosterparkwijk, Corpus den Hoom, Hoogkerk en Nieuw-west. 

Wat vinden bewoners belangrijk aan een buurtgebouw? 
Gemiddeld wordt het meest genoemd de gastvrije sfeer en uitstraling, netheid van het gebouw 
en aansprekende activiteiten. 

Voorkeur voor soort gebouw? 
De meeste respondenten die een voorkeur uitspreken, hebben liever een groot gebouw (40%)) 
met een gevarieerd aanbod waarbij wijkbewoners ook voor andere zaken terecht kunnen. 28%o 
geeft de voorkeur aan een klein en overzichtelijk gebouw. 



Voorkeur vorm beheer? 
Over het beheer zijn de meningen minder uitgesproken. lets meer dan een derde geeft de 
voorkeur aan beheer door vrijwilligers. 28%i kiest voor professioneel beheer en 26% heeft 
geen voorkeur. Uit de telefonische enquetes bleek dat mensen vaak niet konden kiezen omdat 
men een combinatie wilde van professionele leiding met uitvoerende vrijwilligers. 

2.2. Huidige gebmikersg roepen 

Middels enquetes die zijn verspreid onder de gesubsidieerde accommodaties, hebben we een 
indruk gekregen van de voorkeuren van de huidige gebmikersgroepen. 

Wat vinden gebruikersgroepen belangrijk aan een buurtgebouw? 
Gemiddeld wordt het meest genoemd de netheid van het gebouw, klantvriendelijkheid van 
beheer en vrijwilligers en de toegankelijkheid. Gastvrije sfeer en uitstraling komt hier op de 
vierde plaats. De huidige gebmikersgroepen zijn redelijk tot goed tevreden over hun eigen 
accommodatie. 

Voorkeur voor soort gebouw? 
De meeste respondenten die een voorkeur uitspreken hebben liever een groot gebouw (44%) 
met een gevarieerd aanbod waarbij wijkbewoners ook voor andere zaken terecht kunnen. 2\% 
geeft voorkeur aan een klein en overzichtelijk gebouw. Er zijn wel verschillen tussen 
gebmikers van multifunctionele wijkcentra (MFC) en van buurt- en speeltuinaccommodaties 
(BSV). Van de gebmikers van een MFC kiest 82% voor groot en gevarieerd. Bij de 
gebmikers van een BSV is een lichte voorkeur voor klein en overzichtelijk; een grote groep 
heeft geen voorkeur. 

Voorkeur vorm beheer? 
Bijna de helft van de respondenten (47%) kiest voor professioneel beheer, 27%) voor beheer 
door vrijwilligers en 8% kiest voor een combinatie van beide. De voorkeur voor professioneel 
beheer is het grootst onder de gebmikers van de MFC's (81%). Ook bij de gebmikers van de 
buurtcentra is een lichte voorkeur voor professioneel beheer en bij de BSV's scoren beide 
beheersvormen even hoog. 

2.3. Wijktafels 

In de maanden September en oktober van 2012 is door een extern bureau gesproken met mim 
120 betrokken bewoners. In elf wijken en stadsdelen zijn zogenaamde wijktafels 
georganiseerd, open gesprekken waaraan is deel genomen door actieve bewoners, gebmikers 
en niet-gebmikers en bestuursleden van accommodaties. Voorafgaand aan de wijktafels zijn in 
elk gebied ook beroepskrachten geraadpleegd. Aan de deelnemers zijn vragen voorgelegd 
over de behoefte aan ontmoeting en activiteiten, de voorkeur voor brede of smalle wijkcentra, 
over beheer door vrijwilligers of beroepskrachten en over de geschiktheid van bestaande 
gebouwen in de wijk. Uit deze raadpleging ontstaat het volgende beeld. 

Behoeften op het gebied van ontmoeten en activiteiten buitenshuis differentieren en zijn in 
beweging. Wijkgebouwen worden vooral nodig geacht voor mensen met een laag inkomen. 
Sommige beter opgeleide inwoners uiten een behoefte aan een makkelijk toegankelijke 
ontmoetingsplek; een breed open buurtcentrum met een divers aanbod en verschillende 
functies. Een accent op achterstand en hulp schrikt af Met name kinderen, ouderen en 



gehandicapten zijn aangewezen op een ontmoetingsplek dichtbij huis. Voor de laatst 
genoemde groepen zal deze behoefte verder toenemen als gevolg van veranderingen in het 
zorgstelsel (Wmo en AWBZ). 

De grotere wijkcentra en MFC 's hebben een vrij breed bereik en worden gewaardeerd. Ze 
worden bezocht door uiteenlopende groepen uit de wijk. Dat komt vooral omdat er 
verschillende activiteiten plaatsvinden en instellingen te vinden zijn. De kleinere 
wijkgebouwen missen de vanzelfsprekende aanloop en zijn minder breed in hun bereik. Dat 
bereik loopt overigens wel behoorlijk uiteen van erg gesloten tot gebouwen waar ook nieuwe 
mensen en activiteiten terecht kunnen. Daamaast speelt een aantal niet gesubsidieerde 
gebouwen een belangrijke rol als ontmoetingsplaats. 

Er is een voorkeur voor professioneel beheer Een goed geleid, open en breed buurtgebouw 
kan niet alleen op inzet van vrijwilligers draaien. Tegelijkertijd dient er veel mimte te zijn 
voor eigen initiatief van bewoners. Hier en daar is gepleit voor gezamenlijk bestuur en beheer 
van meerdere accommodaties. Een modeme wijkaccommodatie moet niet alleen open staan 
voor maar vooral ook inspelen op nieuwe vragen en actief initiatieven opzoeken. Daar hoort 
ondememend en commercieel handelen bij, onder de voorwaarde dat wijkgebonden en niet-
koopkrachtige vragen altijd voor gaan. 

In een aantal wijken waar gebouwen of locaties vrijkomen, zijn kansen gesignaleerd om een 
breder wijkcentmm te realiseren. Daamaast zijn er veel mogelijkheden voor kleinere 
ontmoetingsmimtes, buurtkamers e.d. in bestaande andere gebouwen, zoals in 
verzorgingshuizen, seniorenwoongebouwen en kerken. 

In de wijktafels zijn de volgende trends gesignaleerd die richting kunnen geven aan de vorm, 
inrichting, spreiding en het programma van wijkaccommodaties: 

De Wmo-opgave: de inrichting van de verzorgingsstaat en de daarbij horende 
arrangementen van zorg en hulpverlening kantelen. Het primaat gaat naar eigen 
verantwoordelijkheid, mantelzorg en de eigen sociale omgeving. 

- Vergrijzing: het aandeel ouderen neemt toe, weliswaar in de ene wijk meer dan de andere . 
En ouderen gaan andere vragen ontwikkelen als het gaat om sociaal contact, zorg en 
ondersteuning. 
Gebmik van nieuwe sociale media maakt het mogelijk niet ergens been te hoeven om te 
weten wat er aan de hand, en snel daar te zijn waar lets aan de hand is. Het maakt de 
geografische actieradius groter 
Het nieuwe werken: meer flexibele kortdurende en onzekere arbeidsrelaties, de koppeling 
van werk en locatie wordt anders, werken aan huis en (voor bepaalde groepen en 
beroepen) werken waar je bent. 



3. Accommodaties nieuwe stijl 

3.1. Onze visie 

Vanuit de gemeente Groningen stimuleren we een samenleving waarin de onderlinge sociale 
verbanden centraal staan. We willen dat de inwoners van onze stad hun leven zelfstandig en 
met elkaar kuimen organiseren, waar nodig aangevuld met ondersteuning. De gemeente wil de 
zelfredzaamheid en de samenredzaamheid bevorderen. Samenleven en samen redzaam zijn 
begint met elkaar kennen. Daarom wil de gemeente dat in eike wijk de bewoners de 
gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. 

Onze gesubsidieerde wijkaccommodaties staan ten dienste van dit (Wmo)beleid; ze zijn een 
belangrijke voorwaarde om gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van 
leeft^aarheid, sociale cohesie en participatie te verwezenlijken. Het zijn in het algemeen goed 
onderhouden en goed bereikbare gebouwen met daar omheen een netwerk van vrijwilligers en 
professionele inzet. De primaire functie van een wijkaccommodatie is het stimuleren en 
organiseren van ontmoeting door middel van een aantrekkelijk activiteitenprogramma en het 
faciliteren van gemeentelijke welzijnsactiviteiten (zoals voor kinderen/jeugd). Een dergelijk 
gevarieerd aanbod draagt bij aan ontwikkeling, participatie en sterkere sociale verbanden. Het 
best lukt dat in een centraal gelegen, groter gebouw met meerdere functies. Niet alleen vanuit 
het oogpunt van sociale cohesie, maar ook efficient gebmik van gebouwen is hierbij een 
belangrijk argument. Daamaast erkermen we de noodzaak van kleinere accommodaties, met 
activiteiten voor mensen die om specifieke redenen aangewezen zijn op een locatie in de 
buurt. 

In het aanbod van een wijkaccommodatie staat de vraag vanuit de wijk centraal. Het gebouw 
is een middel voor wijkbewoners om bij een te komen, zinvol bezig te zijn en daarvoor zoveel 
mogelijk zelf verantwoordelijkheid te dragen. Daarbij wordt niemand buitengesloten, iedereen 
is welkom. In onze visie zijn accommodaties van en voor alle wijkbewoners. Kortom, de 
accommodatie is niet een af gesloten eiland in de buurt, maar heeft de blik op de wijk! 

We zien graag accommodaties waar het bmist van activiteit. Waar 
mensen binnenlopen voor een praatje of een workshop. Waar je ook 
advies krijgt over zaken rond bijvoorbeeld opvoeding, werk, inkomen, 
gezondheid of vrijwilligerswerk. Waar je welkom bent om de krant te 
lezen en geinformeerd wordt over dingen die spelen in de buurt. Maar het 
is ook een plek waar mensen hun talenten kunnen inzetten en verder 
kunnen ontwikkelen. Kortom, een plek waar mensen verschillende dingen 
kunnen halen en brengen. Een accommodatie waar je graag wordt gezien! 

3.2. Ui tgangspunten en maatregelen 

Op basis van deze visie hebben we een aantal uitgangspunten voor het nieuwe beleid 
geformuleerd. Na een korte beschrijving volgt per uitgangspunt een voorstel voor maatregelen 
die hier naar onze mening aan zullen bij dragen. 
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1. Accommodaties geen doel maar middel 
Ons beleid richt zich niet op de instandhouding van sociaal-culturele accommodaties, maar op 
het versterken van ontmoeting en participatie van wijkbewoners. Zoals ook al in de nota 
Anders en Beter (2005) is geformuleerd, wordt van de gesubsidieerde accommodaties 
verwacht dat ze een bijdrage leveren aan onze welzijnsdoelstellingen en inspelen op de 
behoefte van de wijk. Het is niet een accommodatie voor een beperkte groep/vereniging, maar 
het is een gebouw van en voor de wijk. Dat betekent dat er een gevarieerd activiteitenaanbod 
nodig is, dat tegemoet komt aan de verschillende wensen van alle wijkbewoners. 

Voorstel: 
van de accommodaties die niet ofnauwelijks een bijdrage leveren aan de 
doelstellingen van het accommodatiebeleid zullen we de subsidie beeindigen; 

- we gaan onderzoeken ofde subsidievoorwaarden met betrekking tot de inhoudelijke 
doelstellingen verder aangescherpt kunnen worden; 
we handhaven de huidige prioritering met betrekking tot gesubsidieerde en 
wijkactiviteiten. 

2. De buurt stuurt 
Een van de belangrijkste ftincties van een accommodatie is inspelen op de behoefte van de 
wijk. We verwachten dat de programmering in samen werking met de wijk wordt gemaakt. 
Het principe 'de buurt stuurt' moet in de programmering tot uitdrukking komen. 

Het gaat om de concrete invuUing van de volgende doelstellingen: 
a. Zeggenschap van de wijk bij de ontwikkeling van het activiteitenprogramma; 
b. De brede toegankelijkheid is temg te zien in het bereik; 
c. Een divers activiteitenprogramma met zowel ontspanning/ontmoeting als ook 

vorming/ontwikkeling en met mimte voor (nieuwe) bewonersinitiatieven; 
d. Samenwerking en afstemming met andere partijen en andere aanbieders van 

activiteiten. 

Wij vinden het belangrijk om de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de 
wijkaccommodatie zoveel mogelijk bij bewoners zelf te laten. Dat betekent niet alleen dat het 
bestuur de programmaontwikkeling samen met de wijk vorm geeft, maar ook met hen 
evalueert. 

Voor een goede afstemming op de behoefte van de wijk is samenwerking en afstemming 
nodig met andere accommodaties en organisaties in de wijk. Beroepskrachten verzorgen een 
deel van het aanbod aan activiteiten in de accommodaties, die voor hen ook vindplaats zijn. 
Zij hebben bovendien zicht op wat er in de wijk speelt en kunnen om die reden ook een goede 
partner zijn voor de programmering. Accommodatiebesturen en beroepskrachten hebben 
elkaar nodig en staan ten dienste van dezelfde wijk(bewoners). 

Voorstel: 
bij de subsidievoorwaarden worden nadere afspraken gemaakt over de programma
ontwikkeling en de betrokkenheid van wijkbewoners; 
we dagen accommodatiebesturen uit om samen met ons nieuwe vormen te zoeken voor 
de betrokkenheid van bewoners bij de programmering en de evaluatie. 
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3. Wiikgebouwen en buurtkamers 
Wijken zijn voortdurend in beweging en een veranderende bevolkingssamenstelling leidt ook 
tot veranderingen in wensen ten aanzien van ontmoeting en participatie. Een wijkgebouw met 
een brede wijkfunctie voor alle wijkbewoners is beter in staat om op deze veranderende 
behoefte in te spelen. Ze kunnen ook makkelijker lets nieuws uitproberen. 
In onze visie heeft een wijkgebouw bij voorkeur een gevarieerd (activiteiten)aanbod op het 
terrein van ontmoeting en participatie. Indien mogelijk biedt het ook onderdak aan andere 
Wmo-functies, zoals informatie, advies en dienstverlening. Denk daarbij aan Steun- en 
Informatiepunten (Stips) en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) en spreekuren. De functies 
kunnen elkaar versterken en door het aanbod op elkaar af te stemmen. Zo wordt het geheel 
meer dan de som der delen. 
De invuUing van deze brede wijkfimctie vraagt een accommodatie van voldoende omvang, 
die goed bereikbaar is en bij voorkeur centraal gelegen is in de wijk. Uiteraard speelt daarbij 
de omvang van het voorzieningengebied een rol. In kleinere wijken hoeft geen groot 
multifunctioneel wijkcentmm te staan, maar is een buurtcentmm voldoende. In sommige 
grote wijken zullen naast het grote multifunctionele wijkcentmm ook kleinere accommodaties 
een functie hebben voor alle bewoners. Wij gaan ervan uit dat ook jeugd/jongeren daar waar 
nodig in zo'n brede wijkaccommodatie een plek kunnen krijgen. 

Voor sommige groepen (zoals ouderen en kinderen) is nabijheid belangrijk. Dit betekent dat, 
naast gebouwen met een wijkbrede functie voor alle bewoners, ook kleinere accommodaties 
voor bepaalde groepen nodig zijn. We introduceren daarom een onderscheid in wijkgebouwen 
met een brede ontmoetingsfiinctie en zgn. buurtkamers. 
Een buurtkamer is een kleine accommodatie met een beperkte buurtfunctie, gericht op een 
specifieke groep bewoners voor vsde bezoek aan de centrale wijkaccommodatie een te grote 
drempel is. 
Daamaast zijn er ook enkele gesubsidieerde accommodaties met een zeer geringe omvang (< 
150 m2); ze hebben misschien wel een activiteitenaanbod voor meerdere groepen, maar door 
hun omvang kan de ontmoetingsfiinctie maar beperkt zijn. Ook deze accommodaties rekenen 
we tot de buurtkamers. 

Het doel van ons accommodatiebeleid is een goede spreiding en facilitering van 
wijkgebouwen met een brede wijkfunctie en een breed activiteitenaanbod voor alle 
wijkbewoners. 
Daamaast faciliteren we in deze beleidsnota accommodaties die geen brede wijkftinctie 
hebben, maar wel een functie als buurtkamer. In het vervolgproces rond de inbedding van het 
Wmo-aanbod zal de totale behoefte aan buurtkamers verder in beeld worden gebracht. Dit is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid met andere partijen, zoals zorginstellingen en het 
realiseren van een goede spreiding willen wij in gezamenlijkheid nader bekijken. 

De indeling in wijkgebouwen en buurtkamers heeft gevolgen voor de toedeling van beheer. 

Voorstel: 
we stimuleren en faciliteren wijkgebouwen met een brede ontmoetingsfunctie voor alle 
wijkbewoners, waar nodig aangevuld met andere Wmo-functies. In wijken waar nu 
meerdere kleinere accommodaties zijn, gaan we (indien gewenst en mogelijk) samen 
met bewoners onderzoeken of we hier een breed wijkgebouw kunnen realiseren; 
naast brede wijkgebouwen zullen we voortaan een aantal van onze huidige 
accommodaties gaan subsidieren als buurtkamer. Beide typen accommodaties 
ontvangen de genormeerde subsidie voor onderhoud en exploitatie van het gebouw. 
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Een buurtkamer ontvangt geen volledig beheer, hiervoor wordt een beperkt bedrag 
beschikbaar gesteld; 

- we zullen, in samenspraak met andere organisaties zoals zorginstellingen en kerken de 
behoefte aan en spreiding van accommodaties en in het bijzonder buurtkamers, verder 
in beeld brengen. 

4. Aansluiten bij andere ontmoetingsplekken 
Ontmoeting vindt niet alleen plaats in gesubsidieerde accommodaties, ook andere organisaties 
hebben in de wijken mimte beschikbaar voor ontmoetingsactiviteiten (zorginstellingen, 
kerken, corporaties, scholen etc.). Dit uitgangspunt is ten eerste van betekenis voor de 
wijkprogrammering; gesubsidieerde accommodaties zullen in hun aanbod afstemming moeten 
zoeken met andere organisaties. Ten tweede heeft dit uitgangspunt gevolgen voor de 
subsidiering. Daar waar een geschikt aanbod is van andere organisaties, zullen we kritisch 
kijken naar de functie van de gesubsidieerde accommodaties. Hierbij kijken we naar de 
waardering van wijkbewoners en speelt ook spreiding en efficient gebmik een rol. 

Geen nieuwe accommodaties 
In sommige wijken is geen gesubsidieerde accommodatie aanwezig. Soms omdat er sprake is 
van voldoende andere ontmoetingsplekken (zoals Binnenstad). Soms ook omdat bij de bouw 
van nieuwe wijken (zoals Gravenburg) ervan is uitgegaan dat bewoners gebmik maken van 
ontmoetingsmogelijkheden in andere wijken. Ons is gebleken dat er wel behoefte is aan 
mimte voor ontmoetingsactiviteiten in de eigen wijk. Wij hebben echter in het huidige budget 
geen middelen beschikbaar voor het realiseren van nieuwe wijkgebouwen. Indien er 
mogelijkheden zijn voor activiteiten op andere plekken in de wijk, willen we 
bewoners(organisaties) faciliteren om daarvan gebmik te kunnen maken. 

Voorstel: 
We gaan onze subsidies beoordelen op basis van het toetskader (zoals vastgesteld in 
de nota Anders en Beter, 2005) waarbij we ook kijken naar de rol en het geschikte 
aanbod van andere organisaties; 
Voor ontmoetingsactiviteiten in de eigen wijk waar een gesubsidieerde accommodatie 
ontbreekt, zullen we een beperkt budget beschikbaar stellen voor het subsidieren van 
eventuele huurkosten, gebaseerd op een realistisch activiteitenplan. De uitvoering 
hiervan gebeurt in samenspraak met bewonersorganisaties. 

5. Het bestuur als maatschappelijk ondememer 
Het uitgangspunt "de buurt stuurt" vraagt van accommodatiebesturen maatschappelijk 
ondememerschap. Met de blik op de wijk actief de verbinding zoeken met bewoners, 
beroepskrachten en wijkorganisaties. De prioritering voor bewonersactiviteiten en het 
gesubsidieerde welzijnswerk blijft gehandhaafd (0-tarief). Het gaat in de praktijk om het 
zoeken van een balans tussen deze activiteiten en andere, deels ook commerciele activiteiten. 
Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de mix. De uitdaging is om de maatschappelijke 
opdracht te verbinden met een gezonde exploitatie van het gebouw. 

In het wijktafelrapport staat daarover het volgende: "Een modeme wijkaccommodatie moet 
niet alleen open staan voor, maar vooral ook inspelen op nieuwe vragen, actief initiatieven 
opzoeken en benaderen. Belangrijk is een goede PR en communiceren met nieuwe media." 
We realiseren ons dat dit veel vraagt van (vrijwillige) besturen en we vinden het belangrijk 
om besturen hierbij goed te ondersteunen (zie hiema bij punt zes). 
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Dit uitgangspunt betekent ook dat er voldoende mimte moet zijn voor ondememerschap. De 
nieuwe Horecawetgeving geeft para commerciele accommodaties op die plekken in de 
gemeente waar de reguliere horeca er niet in voorziet, meer mimte voor het organiseren van 
particuliere feesten en partijen. In aanvuUing op de wijkprogrammering kuimen 
gesubsidieerde accommodaties dergelijke activiteiten binnenlaten waar dit voorheen op grond 
van wettelijke beperkingen niet mogelijk was. 

Voorstel: 
We zullen in de Algemene Plaatselijke Verordening in overleg met de 
accommodatiebesturen nadere regels ontwikkelen voor de verhuur van para 
commerciele accommodaties voor particuliere feesten en partijen; 
We handhaven de huidige tarievenstructuur. 

6. Ondersteuning accommodaties 
De besturen van sociaal culturele accommodaties hebben een eigenstandige opdracht en zijn 
verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van een gevarieerd 
activiteitenprogramma dat aansluit bij de behoefte van de wijk. De evaluatie heeft echter 
uitgewezen dat de aansluiting tussen vraag en aanbod niet in alle wijken goed verloopt. Ook 
accommodatiebesturen zelf hebben aangegeven dat zij met name advies en meer 
ondersteuning nodig hebben op de programmering. 

Met de invoering van Buurtwelzijn zijn buurtwerkers actief in het stimuleren en ondersteunen 
van bewoners/vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten. Daarmee is zeker een 
belangrijke impuls gegeven aan ontmoeting in de wijken. Maar deze ondersteuning is echter 
niet in alle wijken aanwezig en de activiteiten vinden niet alleen in gesubsidieerde 
accommodaties plaats, maar ook in zalen van zorgcentra, kerken en scholen. Kennelijk biedt 
dat onvoldoende soelaas voor de gesubsidieerde accommodaties. Wij menen dat een meer 
gerichte ondersteuning van accommodatiebesturen nodig is. Hun opdracht is niet gering en zij 
dienen bovendien een sluitende exploitatie te realiseren. 

Hier zien wij een aanvullende rol weggelegd voor het beheer, namelijk een programmatische 
ondersteuning van besturen. Het facilitair beheer is verantwoordelijk voor de fysieke kant van 
de accommodatie, de schoonmaak, klein onderhoud, voorraadbeheer en de inkoop, de 
administratie en de boekhouding. Het programmatisch beheer is met name gericht op het 
organiseren van een gevarieerd programma in afstemming met andere betrokken partijen. 
Toevoeging van programmatisch beheer aan de beheerpool helpt niet alleen de individuele 
accommodatie, maar zal ook stimulerend werken op de samenwerking en afstemming tussen 
de verschillende accommodaties in het verzorgingsgebied, de bewoners en de 
beroepskrachten. 

In de ondersteuning van de besturen spelen ook de BBOG en de Speeltuincentrale een 
belangrijke, maar verschillende rol. Van oudsher ligt er een onderscheid tussen enerzijds de 
buurt- en speeltuinverenigingen en anderzijds de buurtcentra en MFC's. De meeste 
buurtcentra en MFC's zijn vertegenwoordigd in de BBOG. De Speeltuincentrale ondersteunt 
de buurt- en speeltuinaccommodatiebesturen. De afgelopen jaren hebben deze organisaties 
veel gei'nvesteerd in samenwerking en afstemming. Wij juichen die ontwikkeling naar meer 
samenwerking toe, mede gelet op de overeenkomst in functie en taken van de 
wijkaccommodaties. De samenwerking helpt bij de gezamenlijke opgave die er in de diverse 
verzorgingsgebieden wordt neergelegd en die veel vraagt van alle accommodatiebesturen. 
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Voorstel: 
- wij willen binnen de huidige middelen voor beheer ruimte scheppen voor de invoering 

van programmatisch beheer; 
we gaan onderzoeken op welke manier we de zeggenschap van besturen over het 
beheer kunnen vergroten (zie ook hoofdstuk 5); 

- we gaan in gesprek met de BBOG en de Speeltuincentrale over de mogelijkheden van 
verdergaande samenwerking. 

1. Kwaliteit beheer 
Een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van wijkaccommodaties is goed beheer en 
gastheerschap. Enkele aspecten die hierbij spelen, benoemen we hier kort en in hoofdstuk 5 
wordt dit verder uitgewerkt. 

Vanuit het principe "de buurt stuurt" is het accommodatiebestuur verantwoordelijk voor een 
wijkprogrammering gebaseerd op de behoefte van de wijk. Daartoe is het nodig dat het 
bestuur meer zeggenschap krijgt over het beheer dan nu het geval is. 

We willen de werking van de beheerpool zo verbeteren, dat een meer flexibele inzet van het 
beheer mogelijk wordt. De ervaringen van de Speeltuincentrale zijn positief en ook Werkpro 
is hier voorstander van. 

Daar komt nog lets bij. Zonder extra inzet van mensen gaat het niet. Onze accommodaties zijn 
ook een belangrijke plek voor mensen op zoek naar zinvoUe participatie en vrijwilligerswerk. 
Specifiek in het beheer willen we mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de 
gelegenheid bieden werkervaring op te doen en te participeren in de samenleving. Vanuit die 
gedachte maken deze mensen deel uit van de beheerpool en dat willen we ook in de toekomst 
zo houden. 
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4. Consequenties gesubsidieerde accommodaties 

Zoals we in hoofdstuk 1 ook hebben aangegeven, kiezen we er voor om ten aanzien van de 
subsidiering van accommodaties alleen die wijzigingen door te voeren die noodzakelijk zijn 
om de ontmoetingsfunctie te verbeteren. We willen ook een aantal nieuwe ontwikkelingen in 
gang zetten en een aantal knelpunten die er nog zijn oplossen. 
In de volgende paragraaf geven we eerst een toelichting op de criteria die we hanteren. Die 
worden nog uitgewerkt in Nadere Regels (subsidievoorwaarden). 
Vervolgens maken we een afweging per gebied. Dit kan leiden tot verschillende voorstellen, 
varierend van het beeindigen of aanpassen van een subsidie, het aangaan van een nieuwe 
subsidierelatie of een accommodatie aanmerken als buurtkamer. 

4 .1 . Gronds lag 

Bij het bepalen van de waarde van een accommodatie sluiten we aan bij de normering die in 
2005 is gehanteerd in de nota Anders en Beter. Het betreft: 

1. de strategische waarde van een accommodatie: in welke mate draagt de accommodatie 
bij aan het realiseren van onze welzijnsdoelstellingen en hoe wordt de accommodatie 
gewaardeerd wat betreft de verbinding met de wijk en het inspelen op de behoefte aan 
ontmoeting en activiteiten; 

2. de gebruikerswaarde: hoe wordt de accommodatie gewaardeerd met betrekking tot 
laagdrempeligheid, ligging, bereikbaarheid en (multi)fiinctionaliteit; 

3. de exploitatie- en vastgoedwaarde: hierbij gaat het om de mate en wijze van bezetting 
en de technische staat van het gebouw. 

Bij de strategische waarde gaan we net als in 2005 uit van de landelijke richtlijn ten aanzien 
van benodigde mimte voor ontmoeting en activiteiten. Daamaast kijken we naar de 
uitkomsten van de wijkpeiling en toekomstige ontwikkelingen in het gebied. 

Landelijke richtlijn m2 / inwoneraantal 
De benodigde mimte voor ontmoeting en activiteiten hangt voor een deel samen met het 
aantal inwoners in een gebied. Voor het bepalen van het aantal m2 bestaan landelijke 
richtlijnen en in de vorige accommodatienota hebben we vastgesteld dat dit ongeveer 1000-
1500 m2 per 10.000 inwoners is. Gezien onze financiele beperkingen en het feit dat er andere 
ontmoetingsplekken zijn, hanteren we in ons nieuwe beleid de ondergrens. In bijlage twee 
vindt u een overzicht van de gebieden, het aantal inwoners per gebied en het aantal m2. 
gesubsidieerde mimte. In de gebieden waar het aantal gesubsidieerde m2 boven deze 
ondergrens ligt, zullen we kritisch kijken naar onze subsidierelaties. Dit betreft 
Vinkhuizen/De Held/Reitdiep, Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk, Oosterpark, Beijum/de Hunze en 
Lewenborg/Oosterhoogebmg e.o. 

Wijkpeiling 
In het algemeen kunnen we uit de resultaten van de monitor Leefbaarheid en Veiligheid en de 
wijktafels concluderen dat de gesubsidieerde accommodaties een belangrijke 
ontmoetingsfunctie voor de buurt/wijk hebben, waarbij vooral de grote wijkcentra positief 
worden beoordeeld. In sommige wijken wordt echter een ander gebouw belangrijker 
gevonden voor ontmoeting. 
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4.2. Afwegingen per gebied 

In deze paragraaf beschrijven we de afweging en de opgave per gebied. We noemen de 
huidige gesubsidieerde accommodaties en noemen we het percentage wijkbewoners dat 
regelmatig een gesubsidieerde accommodatie bezoekt (uitkomsten L&V monitor). Daama 
volgen onze afwegingen. Daarbij gaan we ondermeer in op: 

de betekenis van een accommodatie voor de wijk; 
- andere uitkomsten van de wijkpeiling; 
- relevante ontwikkelingen; 
- eventuele bestaande financiele knelpunten. 

Vinkhuizen/De Held/Reitdiep 
In de wijk Vinkhuizen is een groot wijkcentmm gevestigd (het Vinkhuys) en daamaast BSV 
Vinkhuizen-zuid en buurtcentmm de Wende (voorheen jeugdcentrum). In Vinkhuizen 
bezoekt 17%) een gesubsidieerd buurtgebouw Ix per maand of vaker. In de andere wijken is 
geen gesubsidieerde accommodatie beschikbaar. 

Afwegingen 
- Het Vinkhuys en de Wende komen als belangrijkste buurtgebouwen uit de bus (resp. 

30%) en 22% van de respondenten geven dit aan). BSV Vinkhuizen zuid scoort in de 
L&V-monitor lager. 
In de wijktafel is men unaniem positief over het Vinkhuys; ook de Wende loopt beter 
nu het zich heeft ontwikkeld van een jeugdcentmm naar een breder buurtcentrum. 
BSV Vinkhuizen zuid is belangrijk vanwege de activiteiten voor kinderen. Daamaast 
heeft de BSV een aanbod voor volwassenen, bestaande uit vaste en nieuwe 
activiteiten. Alle gesubsidieerde accommodaties nemen deel £ian het brede 
accommodatieoverleg in Vinkhuizen en stemmen activiteiten op elkaar af; 

- Het aantal gesubsidieerde m2 ontmoetingsmimte ligt boven de landelijke richtlijn. Het 
is echter een grote wijk, de accommodaties liggen verspreid over de wijk; 
Alle accommodaties verkeren in goede staat; 
Alle accommodaties hebben een brede v\djkfunctie; 

- Het Vinkhuys ontvangt 50%) van de genormeerde exploitatiesubsidie. Bij de invoering 
van de nota Anders en Beter is de exploitatiesubsidie voor de grote 
wijkaccommodaties het Dok, het Vinkhuys, MFC Engelbert en MFC de Wijert 
vastgesteld op 50%. Redenen hiervoor waren de inkomsten uit commerciele 
activiteiten (met name verhuur) en de wens van deze accommodaties om het beheer in 
eigen dienst te houden. Het Dok en MFC de Wijert ontvangen inmiddels 100%), omdat 
er voorrang wordt gegeven aan wijkactiviteiten en de commerciele verhuur sterk is 
verminderd. Ook in het Vinkhuys is dit de laatste jaren het geval en de exploitatie 
staat daardoor sterk onder druk. Het Vinkhuys organiseert met vrijwilligers een 
drukbezet activiteitenprogramma en het aanbod aan sociaal-culturele activiteiten is 
daardoor minstens net zo groot als dat van andere grote wijkcentra. Dus ook voor deze 
accommodatie willen we de subsidie op 100% brengen; 

- We verwachten, gelet op de samenstelling (veel ouderen) en de sociaal-economische 
achtergrond van de bevolking in dit gebied, dat meer wijkbewoners in de toekomst 
behoefte zullen hebben aan mimte voor ontmoeting en activiteiten. 

Voorstel: 
• Handhaven subsidies de Wende en BSV Vinkhuizen-zuid; 
• Aanpassen exploitatiesubsidie het Vinkhuys aan de normering. 
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Lewenborg/Ruischerbrug/Oosterhoogebrug en Meerdorpen 
Dit gebied bestaat uit meerdere min of meer op zichzelf staande wijken waarbij iedere wijk 
een eigen accommodatie heeft. Verreweg de grootste wijk is Lewenborg met een grote 
centraal gelegen wijkaccommodatie het Dok. Oosterhoogebmg/Ulgersmaborg heeft een 
wijkcentmm De Schakel. In Ruischerbmg zit een BSV, in Meerdorpen het wijkcentmm MFC 
Engelbert. De Woonschepenhaven heeft BSV DES. 

In Lewenborg bezoekt 31% een gesubsidieerde accommodatie een keer per maand of vaker. 
In Oosterhoogebmg/Ulgersmaborg ligt dit op 20%. De overige wijken in dit gebied worden in 
de monitor niet afzonderlijk benoemd. 

Afwegingen: 
- Voor bewoners uit Lewenborg is het Dok verreweg het belangrijkste buurtgebouw 

(68% noemt dit). Ook voor bewoners uit Ruischerbmg en Ulgersmaborg (nieuw-oost) 
heeft het Dok een belangrijke functie en scoort dit gebouw hoger dan de Schakel en 
BSV Ruischerbmg. In het gebied Hoogkerk/de dorpen (waartoe Oosterhoogebmg 
behoort) staat de Schakel op de tweede plaats na de Gabrielflat. De Gabrielflat heeft 
vooral een fiinctie voor Hoogkerk. 

- BSV Ruischerbmg is volgens de wijkpeiling een leuke dorpsaccommodatie met veel 
vrijwilligers en met veel bezoekers uit de buurt. Deze accommodatie richt zich echter 
op een klein gebied en heeft daarmee een beperkte buurtfunctie; 
De Schakel heeft nu vooral een fiinctie voor verenigingen, geen inloopfunctie en een 
beperkte openstelling. Er wordt onderzocht of deze accommodatie deel kan gaan 
uitmaken van een nieuw gepland zorgcentmm met een brede ontmoetingsfiinctie; 

- MFC Engelbert wordt gezien als een goedlopend wijkgebouw met als kem de 
sportkantine en een mime openstelling. 

- BSV DES is specifiek gericht op bewoners van de Woonschepenhaven. Volgens 
beroepskrachten zou het goed zijn om deze voorziening in stand te houden. 

- Het Dok heeft een brede wijkfunctie, ook voor omliggende wijken is het een 
belangrijke accommodatie. 

Voorstel: 
• Handhaven subsidies het Dok, de Schakel, MFC Engelbert. 
• BSV Ruischerbrug en BSV DES aanmerken als buurtkamer. 

Beijum/de Hunze 
Beijum heeft twee buurtcentra, beide gevestigd in een basisschool. Daamaast is er een 
activiteitenmimte in OBS de Beijumkorf en een groot jongerencentmm (Trefpunt) dat ook 
aan andere organisaties ruimte biedt. Bovendien is hier een activiteitenmimte voor 
Antillianen. In de wijk de Hunze staat een kleine accommodatie de Hunzeborgh en 
Noorderhoogebmg heeft een klein dorpshuis. In Beijum bezoekt 19% een gesubsidieerd 
buurtgebouw een keer per maand of vaker. 

Afwegingen: 
- In Beijum wordt het Trefpunt met 27% het belangrijkste buurtgebouw gevonden. 

Daama volgen het Het Heerdenhoes en de Beijumkorf; daama de Kleihom. Specifiek 
voor aandachtsbuurt Beijum-oost is de Kleihom het belangrijkste gebouw na het 
Trefpunt. 
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- Bewoners uit Nieuw-oost, waar De Hunze deel van uitmaakt, vinden de Hunzeborgh 
de belangrijkste accommodatie. 

- De twee buurtcentra en de activiteitenmimte in de Beijumkorf vallen onder een 
bestuur. Samen met het Trefpunt is er goede onderlinge afstemming. 
In de wijkpeiling wordt over de buurtcentra gezegd dat ze vooral een functie hebben 
voor de eigen buurt, maar volgens sommigen zijn ze voor de rest van de wijk te ver 
weg. Enerzijds wordt gepleit voor een centraal gelegen wijkgebouw, anderzijds wordt 
de nabijheid van de huidige gebouwen gewaardeerd. Een grote activiteitenmimte 
wordt gemist; 
In de wijktafel wordt over de Hunzeborgh gezegd dat er veel activiteiten zijn; het 
activiteitenaanbod wordt voomamelijk opgezet en georganiseerd door bewoners zelf 
Deze accommodatie krijgt nagenoeg geen beheersubsidie en een beperkte subsidie 
voor exploitatie; 

- Een recente ontwikkeling is het besluit van 02G2 om de komende tijd het aantal 
schoolgebouwen terug te brengen. De buurtcentra in Beijum maken onderdeel uit van 
een schoolgebouw en deze reorganisatie kan dus consequenties hebben voor de 
buurtcentra. Welke gebouwen dit betreft, is nu nog niet bekend. Ook is nieuwbouw 
gepland voor Innersdijk. De mogelijke verhuizing van huisartsen uit het 
Gezondheidscentrum naar de nieuwbouw Innersdijk geeft mogelijkheden bij het 
huidige CJG. Door deze ontwikkelingen kan ruimte ontstaan om in deze wijk een 
multifunctioneel wijkcentmm te realiseren; 

- Het huidige aantal m2. in dit gebied ligt erg mim boven het aantal dat volgens de 
richtlijn nodig is voor ontmoeting en activiteiten. Vooral in de wijk Beijum is dit het 
geval. We willen daarom in deze wijk de subsidie voor een accommodatie beeindigen 
om het aantal gesubsidieerde m2. meer in verhouding te brengen met de richtlijn en 
wat in de andere wijken gesubsidieerd wordt. De activiteitenmimte in de Beijumkorf 
is alleen 's avonds beschikbaar voor wijkactiviteiten. Het Heerdenhoes en de Kleihom 
hebben door hun mimere openstelling een bredere wijk/buurtfunctie. 

- De beschikbare middelen waarmee in het Trefpunt nu de mimte voor Antillianen 
gefinancierd wordt, worden waarschijnlijk met ingang van 2015 beeindigd. Het betreft 
hier een mimte van 179 m2. 

Voorstel: 
• In overleg treden met het bestuur van de Buurtcentra in Beijum over de beeindiging 

van de subsidie voor een accommodatie. Ons voorstel is om de subsidie voor de 
activiteitenruimte Beijumkorf te beeindigen met ingang van 1 januari 2014. De 
subsidie voor de Kleihom en het Heerdenhoes willen we vooralsnog handhaven; 

• Handhaven subsidie dorpshuis Noorderhoogebrug; 
• de Hunzeborgh een extra subsidie voor beheer toekennen conform de beheersubsidie 

voor een buurtkamer; 
• Verhogen van de subsidiegrondslag voor het Trefpunt met 179 m2. De subsidie voor 

beheer wordt verhoogd conform de nieuwe normering (zie H 5); 
• Op korte termijn samen met bewoners, bestuur en andere partijen de mogelijkheden 

voor een nieuw wijkcentrum onderzoeken ter vervanging van de huidige BIB-lokaties. 
De intentie is om in het nieuwe wijkcentrum een combinatie van functies te realiseren, 
waarbij voor de ontmoetingsfunctie maximaal 500 m2 gesubsidieerd wordt. De 
structurele lasten (circa €150.000,-) kunnen gedekt worden uit de huidige subsidies 
voor Kleihom en Heerdenhoes. 

19 



Oosterpark 
Deze wijk kent een lange en gewaardeerde traditie van ontmoeting middels het lidmaatschap 
van een buurt- en speeltuinaccommodatie. Naast de drie gesubsidieerde buurt- en 
speeltuinaccommodaties (BSV FEO, BSV Ons Belang en SV Oosterpark) is er nog een 
jongerencentmm, het JOP. In Oosterpark bezoekt 10%) van de bewoners een gesubsidieerd 
buurtgebouw een keer per maand of vaker. 

Afwegingen: 
De Oosterparkwijk is een van de gebieden waar een ongesubsidieerd buurtgebouw, 
namelijk het Treslinghuis, vemit het belangrijkste gevonden wordt (23%). Daama 
komt het JOP (12%), Ons Belang (9%), SV Oosterpark (7%). BSV FEO scoort 5%. 

- Uit de wijkpeiling blijkt dat de BSV's Ons Belang en FEO vooral een functie voor 
oudere buurtbewoners hebben, naar binnen gericht zijn en niet in staat zijn om flexibel 
op nieuwe vragen in te gaan. Bovendien zijn deze gebouwen moeilijk te vinden. BSV 
Ons Belang heeft wel hoge bezoekersaantallen. SV Oosterpark stelt zich meer open 
voor nieuwe initiatieven en werkt samen met de Siebe Jan Boumaschool voor de 
Tussen de Middag Opvang. De bezoekersaantallen vallen hier tegen. 
Het JOP is met name gericht op jeugd en de jongerenactiviteiten worden begeleid door 
MJD/jongerenwerk. Ook de huiskamer (MJD) in het Treslinghuis en deels in het JOP 
trekt veel jeugd; 

- In de wijktafel is gesproken over een breed wijkcentrum, dat ontwikkeld zou moeten 
worden samen met bewoners en waarbij het JOP en het Treslinghuis als mogelijke 
plekken worden benoemd; 
De gesubsidieerde accommodaties hebben onvoldoende mimte voor grote 
wijkactiviteiten. Die vinden nu tegen hogere kosten plaats in het Treslinghuis; 

- De laatste jaren heeft in deze wijk een grote herstmcturering plaatsgevonden en dit 
heeft gevolgen voor de bevolkingssamenstelling. Nieuwe wijkbewoners worden niet 
bereikt door de bestaande gesubsidieerde accommodaties. Er wordt in een proces van 
cocreatie samen met bewoners gekeken naar een betere invuUing van een brede 
ontmoetingsfunctie; 
Het gebouw van SV Oosterpark verkeert in zeer slechte staat. De kosten van herstel 
zijn geraamd op ca. €250.000,-, waarbij vermoedelijk over tien jaar weer het nodige 
onderhoudswerk aan dat gebouw moet gebeuren. Een deel van het gebouw wordt 
verhuurd als consultatiebureau. 

Voorstel: 
1. Samen met bewoners onderzoeken welke wensen en mogelijkheden er in de wijk zijn 

om een brede ontmoetingsfunctie voor alle wijkbewoners te realiseren. De intentie is 
om voor de brede ontmoetingsfunctie een ruimte van maximaal 350 m2 te subsidieren. 
Voor de financiering van de structurele lasten (circa €82.000,-) is een budget 
beschikbaar van €30.000,-. De overige €52.000 moet door verschuivingen binnen het 
totale budget gerealiseerd worden; 

2. Beeindigen subsidie BSV FEO. We zullen met het bestuur onderzoeken of het bestuur 
mogelijkheden ziet om zelfstandig de exploitatie van het gebouw voort te zetten, 
waarbij het gebouw eigendom blijft van de gemeente. De speeltuin wordt een 
openbare speelplek en voor onderhoudskosten zullen we het gebruikelijke normbedrag 
reserveren; 

3. De subsidie voor de accommodatie van BSV Ons Belang vooralsnog niet beeindigen, 
maar gezien de huidige functie voor ouderen en de hoge bezoekersaantallen, deze 
accommodatie aanmerken als buurtkamer; 
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4. De accommodatie voor SV Oosterpark is dringend toe aan herstel of vervanging. De 
kosten voor herstel zijn ongeveer gelijk aan de kosten van sloop en het terug bouwen 
van een gebouw van ca. 100 m2 bvo. Wij stellen voor om het gebouw te slopen en voor 
ca. 100 m2 bvo terug te bouwen voor SV Oosterpark. Met het consultatiebureau zal 
onderzocht moeten worden of zij kunnen verhuizen naar een ander gebouw. In de 
nieuwe situatie wordt de accommodatie van SV Oosterpark dan aangemerkt als 
buurtkamer; 

5. Handhaven van de huidige functie met bijbehorende gebouwsubsidie voor het JOP 
(voor jeugd). Wel willen we het beheer terugbrengen (zie H 5), gezien het feit dat de 
activiteiten grotendeels onder begeleiding van de MJD plaatsvinden en er nagenoeg 
geen eigen activiteitenaanbod is. Ons voorstel is om de subsidie voor het beheer m.i.v. 
1 januari 2014 te verminderen. 

Paddepoel/Selwerd/Tuinwiik 
Dit gebied bestaat uit meerdere wijken. In Tuinwijk wordt buurtcentmm Tuinwijk binnenkort 
herbouwd met ook een functie voor bewoners van Paddepoel-zuidoost. In Selwerd staan een 
aantal gesubsidieerde accommodaties, namelijk BSV Selwerd, De Berk en de Droomfabriek 
(deze laatste wordt incidenteel gefinancierd vanuit NLA middelen tot eind 2013). Het grote 
wijkcentrum Sonde 2000 in Vensterschool SPT heeft een functie voor alle wijken. Daamaast 
beschikt Paddepoel over een accommodatie, BSV Paddepoel (de Waterman). Deze 
accommodatie is recentelijk gerenoveerd met een aparte mimte voor jeugd. 
In Paddepoel bezoekt 12 % een gesubsidieerde buurtaccommodatie minstens een keer per 
maand. In Selwerd ligt dat percentage op 15% en in Tuinwijk op 9%. 

Afwegingen: 
- In Paddepoel komt Sonde 2000 als belangrijkste gebouw uit de bus, dit vindt 15%) van 

de respondenten. Daama komt BSV Paddepoel met 10%. In aandachtsbuurt 
Paddepoel-zuid staat BSV Paddepoel op de eerste plaats met 23%; 

- In Selwerd is de Berk verreweg het belangrijkste met 32%. BSV Selwerd wordt door 
12% van de respondenten belangrijk gevonden en Sonde 2000 door 9%. 

- In Tuinwijk is buurtcentrum Tuinwijk vemit het belangrijkste met 34%) en Sonde 2000 
scoort daar \ 1 % ; 

- In de wijktafel wordt over Sonde 2000 gezegd dat het geen spontane ontmoetingsplek 
is; het heeft vooral een cursusaanbod met een groot bereik, vooral 50 plussers. Er 
wordt gewerkt aan vemieuwing van het aanbod, met wisselend succes. Voor kinderen 
en jongeren is een aanbod in de Vensterschool. 

- Buurtcentmm Tuinwijk heeft een impuls gekregen door de nieuwe (jonge) bewoners. 
De nieuwbouw voor dit centrum wordt gezien als kans om de uitstraling en het aanbod 
te verbeteren. Deze accommodatie heeft een beperkte buurtfunctie; 

- Uit de L&V monitor blijkt dat Selwerd zeer tevreden is met de 
ontmoetingsmogelijkheden. We constateren echter ook dat er voor een relatief kleine 
wijk als Selwerd (6400 inwoners) veel gesubsidieerde accommodatiemimte is (BSV 
Selwerd, de Berk en Sonde 2000). Dat is voor ons aanleiding om te gaan prioriteren 
wat betreft de gemeentelijke subsidie; 

- Uit de wijkpeiling komt naar voren dat het bereik van BSV Selwerd laag is, ook onder 
kinderen, en dat de accommodatie minder goed draait. De locatie is afgelegen. 

- Uit de wijkpeiling blijkt verder dat de Berk verbeterd is met een verbouwing en een 
nieuw bestuur dat nieuwe activiteiten organiseert, gericht op een breder bereik. Er 
komen veel ouderen, maar ook allochtone bezoekers en jongeren. De Berk is centraal 
gelegen, vlakbij het winkelcentmm; 
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- Voor kinderen worden naschoolse activiteiten georganiseerd in samenwerking met de 
Christelijke Basisschool de Wegwijzer. 

- Mede gelet op de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor en de ontwikkelingen in de 
wijk, constateren wij dat ontmoeting en participatie (van volwassenen) in Selwerd 
vooral plaats vindt in De Berk. Voor de jeugd wordt onderzocht wat de verdere 
mogelijkheden zijn in CBS de Wegwijzer. 

- Binnenkort start een proces van wijkvemieuwing op uitnodiging in Selwerd. 

Voorstel: 
• Handhaven subsidies Sonde 2000 en BSV Paddepoel; 
• BC Tuinwijk wordt aangemerkt als buurtkamer; 
• In Selwerd gaan we in het proces wijkvemieuwing op uitnodiging met de bewoners en 

overige betrokkenen onderzoeken hoe de ontmoetingsfunctie gestalte kan krijgen, 
waarbij een (bezuinigings)taakstelling geldt van €20.000,- Dit proces moet voor 31 
dec. 2013 afgerond zijn. 

Hoogkerk/Gravcnburg 
Dit gebied heeft een vensterschool waarin het Dorpshuis Hoogkerk gevestigd is met een 
aparte jeugdvoorziening. Er is een gesubsidieerde speeltuinvereniging, SV VHJ. Daamaast is 
er een ongesubsidieerde BSV Kreukelhof De Strinke is een accommodatie voor het 
woonwagenkamp. 
In Hoogkerk bezoekt 17%o een gesubsidieerde accommodatie een keer per maand of vaker. 
Opvallend is dat daamaast 20% een niet-gesubsidieerd gebouw bezoekt. 

Afwegingen: 
- In Hoogkerk is de Gabrielflat volgens 39% van de respondenten de belangrijkste plek 

voor ontmoeting. Dorpshuis Hoogkerk staat op de tweede plaats met 31%). BSV de 
Kreukelhof staat op de derde plaats met 12%. BSV VHJ scoort 3%. 

- In de wijktafel wordt over het Dorpshuis gezegd dat door de ligging bewoners uit 
Noord niet goed bereikt worden. De huisvesting op de eerste verdieping in de 
Vensterschool maakt deze accommodatie minder toegankelijk en minder 
overzichtelijk; 

- BSV VHJ bereikt vooral bewoners en kinderen uit het oude dorp. 
- De Strinke heeft een eigen gebmikersgroep uit het woonwagenkamp; 
- Uit de wijktafel blijkt dat Gravenburg behoefte heeft aan een mimte voor activiteiten 

in de eigen wijk, met mimte voor jongeren. Het realiseren van een apart buurtgebouw 
is wegens gebrek aan financiele middelen niet mogelijk. 

Voorstel: 
• Handhaven subsidie Dorpshuis Hoogkerk; 
• BSV VHJ en de Strinke worden aangemerkt als buurtkamer, 
• Gravenburg: in samenspraak met de bewonersorganisatie onderzoeken ofer 

alternatieve mogelijkheden zijn voor activiteiten in de eigen wijk, bijvoorbeeld met 
subsidie voor huurkosten. 

Indische Buurt/Korrewegwijk/de Hoogte 
Dit gebied kent vijf gesubsidieerde accommodaties. In de Indische Buurt staan BSV DIB en 
het Floreshuis. Daamaast is er Vrouwencentrum Jasmijn, gesubsidieerd vanuit 
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emancipatiebeleid. In de Hoogte staan (nu nog) twee accommodaties, BSV de Hoogte en 
buurtcentmm de Borg. Beide accommodaties vallen onder een bestuur. 
In dit gebied bezoekt 14% een gesubsidieerde accommodatie een keer per maand of vaker. 

Afwegingen: 
- In de Indische Buurt vindt 43% het Floreshuis het belangrijkste gebouw. BSV DIB 

komt op de tweede plaats met 17%) en daama volgt Jasmijn met 16%; 
- Voor de Hoogte is BSV de Hoogte/de Borg met 26%) het belangrijkste gebouw en 

daama het Floreshuis met 17% en Jasmijn met 8%; 
In de wijktafel lag het accent op de ontwikkelingen rond het nieuwe Floreshuis. Dit 
wordt gezien als kans om een breder bereik te realiseren. 

- We hebben in 2012 afspraken gemaakt met Lefier en het bestuur van het Floreshuis 
over de herontwikkeling van dit gebouw. Hierbij is besloten om het aantal m2 
gesubsidieerde mimte in het Floreshuis te verhogen van 600 m2. naar 800-1000 m2. 
De verhoging van het aantal gesubsidieerde m2. in het Floreshuis betekent een hogere 
subsidie voor huur-, exploitatie- en beheerkosten. Dit is een knelpunt dat in deze nota 
wordt meegenomen (coUegebesluit april 2012); 

- Ook voor BSV DIB staat een nieuwe ontwikkeling op stapel, waarbij het de bedoeling 
is dat BSV DIB een nieuwe ruimte ter beschikking krijgt van max. 70 m2. In de 
huidige situatie krijgt deze accommodatie nu geen beheersubsidie, wel een kleine 
subsidie voor schoonmaak. 
In de Hoogte zijn vergevorderde plannen voor sloop van De Borg en een aanbouw bij 
BSV de Hoogte. 

Voorstel: 
• Handhaven huidige subsidies BSV DIB, Floreshuis, BSV de Hoogte/de Borg en straks 

aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen; 
• Verhogen van de subsidie voor het nieuwe Floreshuis. We gaan daarbij uit van een 

gesubsidieerde oppervlakte van 800-1000 m2, afhankelijk van de huurprijs/m2. 
• In de nieuwe situatie BSV DIB aanmerken als buurtkamer. Daarmee ontvangt deze 

accommodatie een iets hogere subsidie voor beheer. 

Corpus//Hclpman/de Wijert 
Dit gebied beschikt over een groot multifunctioneel centrum, MFC de Wijert/Helpman. In 
Corpus den Hoom staat BSV Corpus en in Helpman BSV Helpman-oost. In de Wijert-noord 
bezoekt 15% een gesubsidieerde accommodatie minstens een keer per maand. In Corpus den 
Hoom-noord ligt dit op 1 l%o en in het gebied nieuw-zuid op 8%. Opvallend is dat in Corpus 
den Hoom-noord het bezoek aan een niet-gesubsidieerde accommodatie op 18% ligt. 

Afwegingen: 
- In de Wijert-noord is MFC de Wijert/Helpman het belangrijkste gebouw. In nieuw-

zuid staat dit gebouw op de tweede plaats met 11% onder BSV Helpman oost met 
13%; 

- In het gebied Corpus den Hoom-noord zijn de belangrijkste gebouwen twee niet-
gesubsidieerde accommodaties, namelijk de Immanuelkerk en de Confiance. Op de 
derde plaats staat hier BSV Corpus den Hoom met 14%); 

- In de wijktafel wordt gezegd dat MFC de Wijert/Helpman erg goed loopt met een 
hoge bezetting. Veel initiatieven moeten uitwijken naar een andere mimte; 

- BSV Helpman is een goed draaiende accommodatie met veel vrijwilligers en het 
vervult een wijkfunctie; 
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- Uit de wijkpeiling blijkt dat BSV Corpus den Hoom niet beschouwd wordt als een 
wijkcentmm dat openstaat voor alle wijkbewoners; 

- Reeds enige jaren geleden is besloten om in Corpus den Hoom een nieuw 
buurtcentmm te bouwen. Dit gebouw dient een brede wijkfimctie te vervuUen en ook 
de activiteiten van BSV Corpus kunnen hier plaatsvinden. Bestuurlijk wordt het 
gebouw ondergebracht in een nieuwe stichting met een vertegenwoordiging van alle 
betrokken partijen. In de exploitatie van het nieuwe gebouw ligt nog een financieel 
knelpunt van €10.000,-; 

- De Hoomse Meer had tot voor kort een niet-gesubsidieerde accommodatie De Buren. 
Uit de wijkpeiling blijkt dat een voorziening voor jongeren wordt gemist; 

- In De Wijert wordt de mogelijkheid onderzocht voor een nieuw multifunctioneel 
centmm. 

Voorstel: 
• Handhaven subsidie MFC de Wijert/Helpman, BSV Helpman oost en BSV Corpus den 

Hoom; 
• Reserveren van €10.000 structured voor verhoging van de exploitatiesubsidie voor 

het nieuwe buurtcentrum in Corpus den Hoom. In de toekomst wordt de 
subsidierelatie met BSV Corpus verlegd naar het nieuwe buurtcentrum; * 

• Met de bewoners van de Hoomse Meer onderzoeken van mogelijkheden voor het 
onderbrengen van hun initiatieven. 

* Op dit moment is het nog onzeker ofde plannen voor het nieuwe buurtcentmm in Corpus 
den Hoom daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De corporatie onderzoekt of het een 
borgstelling kan krijgen ten aanzien van de financiele risico's vanwege de onduidelijkheid 
over de kabinetsplannen met betrekking tot de investeringsmogelijkheden van corporaties. 

Centrum/binnenstad 
In dit gebied staat geen gesubsidieerde wijkaccommodatie. Gezien de vele 
ontmoetingsplekken in de binnenstad, zien we geen aanleiding om hier verandering in aan te 
brengen. 

Centrumvvijken 
Dit gebied bestaat uit verschillende kleine en grotere wijken en beschikt over meerdere 
accommodaties. In de Oosterpoort staat buurtcentmm Poortershoes, in Stadspark 
buurtcentmm Stadspark, Kostverloren heeft een BSV (van Ostade) en in Oranjevsijk staat 
buurtcentmm Oranjewijk. 
In de Oranjewijk bezoekt 5%) een gesubsidieerde accommodatie minstens een keer per maand. 
In Oud-zuid (Zeeheldenbuurt, Oosterpoort, Grunobuurt en Laanhuizen) ligt dit op 8%). 

Afwegingen: 
- In de Oranjewijk/Schilderswijk zijn buurtcentmm Oranjewijk (16%) en BSV van 

Ostade (10%) de belangrijkste buurtgebouwen; 
- In oud-zuid staat het Poortershoes op de eerste plaats (21%). Buurtcentmm Stadspark 

staat op de derde plaats met 10%); 
- Uit de wijkpeiling blijkt dat zowel buurtcentmm Stadspark als het Poortershoes in 

dynamische gebieden staan met steeds meer jonge bewoners; 
- Beide buurtcentra hebben een hoge bezetting. Buurtcentmm Stadspark is een 

belangrijke ontmoetingsplek voor ouderen; nieuwe jongere bewoners worden minder 
bereikt; 
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- Het Poortershoes is een ondememend buurtcentmm en bereikt met haar activiteiten 
veel verschillende, ook nieuwe mensen. De accommodatie heeft, behalve het eethuis, 
geen spontane inloopfunctie; volgens sommigen zou dit wel gewenst zijn; 

- Buurtcentrum Oranjewijk heeft een hoge bezetting en staat open voor alle activiteiten. 
Er is een speeltuin voor kinderen; 

- De accommodatie van BSV van Ostade is klein en door de decentrale ligging niet 
goed te vinden, zeker voor nieuwe mensen. Het heeft een beperkte buurtfunctie voor 
een klein gebied; 
In de Rivierenbuurt en Herewegbuurt is behoefte aan een wijkcentmm. Dit is 
nadmkkelijk naar voren gekomen vanuit de bewoners tijdens het co-creatieproces 
t.b.v. de ontwikkeling van een wijkvisie. We zullen een onderzoek naar de 
mogelijkheid van een ontmoetingsplek in de wijk ondersteunen. 

Voorstel: 
• Handhaven subsidies buurtcentrum Oranjewijk, buurtcentrum Stadspark en het 

Poortershoes; 
• BSV van Ostade vanwege de geringe omvang van het gebouw aanmerken als 

buurtkamer. 
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5. Het beheer 

5.1 ui tkomsten evaluatie 

De knelpunten in het beheer hebben vooral betrekking op zeggenschap, kwaliteit en 
ziektevervanging. Deze klachten kwamen ook uit de evaluatie van 2009 naar voren. Vooral de 
besturen van de buurtcentra willen af van wat zij noemen de "gedwongen winkelnering bij 
Werkpro". Een enkel bestuur wil zelf werkgever zijn, maar de meeste besturen hechten vooral 
belang aan meer verantwoordelijkheid en zeggenschap. Door een aantal besturen is 
voorgesteld om een gezamenlijke beheerstichting op te richten. 

Op grond van ervaringen uit het verleden zijn we er geen voorstander van dat iedere 
accommodatie individueel werkgever is en het beheer in eigen dienst heeft. Bij een aantal 
grote multifunctionele accommodaties is dit nu wel het geval en werkt het goed, maar in het 
verleden is meerdere malen gebleken dat met name kleine organisaties niet over voldoende 
werkgeverskwaliteiten beschikken, soms bestuurlijke continui'teit missen en de zaken m.b.t. 
pensioenregelingen etc. niet op orde hadden. Bovendien zijn wij van mening dat een pool van 
beheerders een beter uitgangspunt is dan 'ieder voor zich'. 

Wij constateren echter wel dat het onderbrengen van de beheerpool bij WerkPro niet in alle 
opzichten het gewenste effect heeft gehad. Het versterken van de zeggenschap en het 
verbeteren van de kwaliteit zijn temgkerende agendapunten, die volgens de besturen in de 
huidige constmctie niet afdoende kunnen worden opgelost. Hierbij speelt ook de 
belangentegenstelling tussen de betrokken partijen een rol; de participatiedoelstelling van 
Werkpro komt niet altijd overeen met de eisen die vanuit de besturen aan goed 
accommodatiebeheer worden gesteld. 

Ook zien we dat de poolgedachte niet heeft gewerkt. Er is sprake van te weinig flexibele inzet 
en een gebrekkige ziektevervanging. Hierbij is de gemeentelijke toedeling van beheer per 
accommodatie een belangrijke belemmerende factor gebleken. Door een andere opzet van de 
beheerpool willen we de werking ervan verbeteren. 

5.2. Uitwerking visie op beheer 

Zoals we in voorgaande hoofdstukken hebben gesteld, willen we dat er een betere verbinding 
komt tussen de wijk en de accommodatie, dat bewoners zelf meer verantwoordelijkheid 
nemen voor hun accommodatie en in dat kader past ook dat besturen zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor (de inzet van) het beheer. Uitgangspunt is dat de 
gesubsidieerde accommodaties ten dienste staan van de wijk en van het gemeentelijk Wmo-
beleid, met nadmk op ontmoeting. De accommodatiebesturen zijn ervoor verantwoordelijk 
dat dat ook gebeurt, dat er een vraaggericht programma is, dat door de gemeente gevraagde 
welzijnsactiviteiten voor wijkbewoners plaats kunnen vinden en dat mensen er terecht kunnen 
met hun eigen initiatieven. Kortom, dat de accommodatie niet een afgesloten eiland is, maar 
de blik op de v^jk heeft. 

Het beheer is ondersteunend in de uitvoering van die opdracht. Onder beheer verstaan we alle 
werkzaamheden die nodig zijn om de accommodatie goed te laten functioneren. Het gaat dan 
om zowel facilitair als programmatisch beheer. Ret facilitair beheer is verantwoordelijk voor 
de fysieke kant van de accommodatie, de schoonmaak, klein onderhoud, voorraadbeheer en 
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de inkoop, de administratie en de boekhouding. Het programmatisch beheer is met name 
gericht op het organiseren van een programma. Daarbij vereist het organiseren van een 
(vraaggericht) programma natuurlijk contact, samenwerking en afstemming met de wijk en 
diverse betrokken partijen. 

Een accommodatie heeft beide soorten beheer nodig, hoewel de invuUing daarvan niet overal 
hetzelfde is. In kleinere accommodaties is vaak sprake van een meewerkend bestuur dat zelf 
een deel van het beheer uitvoert. In grotere accommodaties zien we eerder een bestuur op 
hoofdlijnen waarbij meer taken aan het (professionele) beheer worden overgelaten. Naast de 
inzet van professioneel beheer, zien we ook dat vrijwilligers zich bezig houden met (delen 
van) het facilitair of programmatisch beheer. Wij willen deze eigen kracht van een 
accommodatie niet beperken, maar juist stimuleren. Het beheer is in alle gevallen 
ondersteunend aan het beleid dat door het bestuur wordt uitgezet; de gang van zaken biimen 
een accommodatie is en blijft de verantwoordelijkheid bij het bestuur. 

Wij hebben gemerkt dat accommodaties veel op eigen kracht kunnen, maar soms net even 
tijdelijk extra steun nodig hebben, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en organiseren van een 
aantrekkelijk programma. Als het dan eenmaal loopt, kan een accommodatie weer voomit. 
Ook de behoefte aan facilitair beheer wisselt soms in de tijd. Eike accommodatie heeft een 
bepaalde basis aan beheer nodig, maar afhankelijk van het programma is er soms iets meer 
nodig. 

Daarom kiezen we ervoor om vanuit een beheerpool te blijven werken. Hierin kunnen biimen 
de beschikbare middelen flexibiliteit en efficiente inzet het beste gestalte krijgen. Wel willen 
we de werking van de pool verbeteren en de zeggenschap van besturen versterken. Om dit te 
realiseren willen we in ieder geval komen tot een toedeling van beheer per gebied. Dit wordt 
in de volgende paragraaf uitgewerkt. 

5.3. Toedeling beheer pe r gebied 

In de huidige beheerpoolregeling heeft een accommodatie recht op een bepaald aantal uren 
beheer, op basis van de omvang van het gebouw. Hierbij wordt niet gekeken naar de 
programmering, dus het komt voor dat er beheer is op momenten dat dat eigenlijk niet nodig 
is en een andere accommodatie niet goed kan draaien omdat er te weinig (facilitair of 
programmatisch) beheer is. 

Om meer flexibiliteit te creeren, wordt het beheer niet meer door de gemeente verdeeld per 
accommodatie, maar per gebied. In dat gebied bepalen de besturen in onderling overleg op 
basis van de programmering en de behoefte hoe het beheer wordt verdeeld. We behouden 
daarmee de voordelen van een pool van beheerders, zonder de rigiditeit van het oude systeem. 
Voor de toedeling van het beheer per gebied, gebmiken we dezelfde gebiedsindeling als in 
hoofdstuk vier. 

Opbouw basisbudget per gebied 
a. De gebieden krijgen een basisbudget dat gebaseerd is op een budget per accommodatie 

volgens deze classificatie: 
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Omvang 
(m2 bvo) 
<400 
401 t/m 700 
701 t/m 900 

901 t/ml500 
>1501 

Budget 

25.000,-
68.500,-
88.000,-

107.500 
157.000 

b. We hanteren geen aparte categoric meer voor jongerenaccommodaties. De meeste 
jongerenaccommodaties zijn in de loop der tijd opgeheven (ACL) of omgezet naar een 
buurt/wijkcentmm (de Wende, Tuinwijk). Alleen het JOP en het Trefpunt resteren nog 
als specifieke jongerenaccommodaties. De toedeling van het basisbudget wordt ook 
voor deze accommodaties gebaseerd op de omvang. Daarbij merken we op dat het 
JOP vanwege de geringe omvang van de accommodatie (321 m2) in de kleinste 
categoric valt en daardoor aanzienlijk achtemit gaat. We vinden het van belang om in 
dit gebied voldoende beheercapaciteit voor jongerenactiviteiten te behouden en 
daarom verhogen we het basisbudget voor het JOP met €15.000,-. Naast het JOP en 
het Trefpunt is er nog een aparte jeugdvoorziening in Hoogkerk. De beheersubsidie 
voor deze voorziening (€25.000,-) wordt meegenomen in de beheersubsidie voor 
Dorpshuis Hoogkerk; 

c. Op het beheerbudget voor accommodaties die geen deel uitmaken van de beheerpool 
van WerkPro (MFC de Wijert, het Dok, MFC Engelbert en het Vinkhuys) wordt een 
correctie toegepast, omdat deze accommodaties geen overheadkosten voor de 
beheerpool hebben. Bij de andere accommodaties zijn deze kosten in het beheerbudget 
verwerkt; 

d. Het beheerbudget voor de buurtkamers is niet gebaseerd op een openstelling van 40 
uur per week. Deze accommodaties krijgen een lagere vergoeding voor beheer 
(€10.000,- euro). Dit zijn Buurtcentioim Tuinwijk, BSV VHJ, BSV Ons Belang, BSV 
van Ostade, De Strinke, BSV DES, BSV Ruischerbmg en in de toekomst met de 
nieuwbouw ook BSV DIB en SV Oosterpark. 

Uitgangspunt is dat de betreffende accommodatiebesturen in goed overleg met de beheerpool 
verdere afspraken maken over de inzet van het basisbudget in hun gebied. Hierbij gelden de 
volgende spelregels: 
1. Bij gesubsidieerde welzijnsactiviteiten zoals jongerenwerk en kinderactiviteiten is altijd 

voldoende gekwalificeerd beheer aanwezig. Dat kan ook een vrijwilliger zijn; 
2. Buurtkamers hebben recht op beperkt beheer en zijn nadmkkelijk onderdeel van de 

beheerpool per gebied. Uiteraard is het aan het gebied zelf om bij incidentele, grotere 
activiteiten ook ander beheer in te zetten. 

Zakelijke leiding 
Naast het basisbudget per gebied, krijgen de accommodaties > 900 m2 budget voor zakelijke 
leiding ter beschikking voor hun interne bedrijfsvoering. Accommodaties in prioritaire 
gebieden ontvangen budget voor circa 10 uur (Dorpshuis Hoogkerk, het Vinkhuys, MFC de 
Wijert/Helpman,'t Dok, Sonde 2000 en het nieuwe Floreshuis). Het Dok krijgt vanwege de 
grote omvang budget voor circa 15 uur. Het Poortershoes (niet-prioritair gebied) en het 
Trefpunt (jongerenaccommodatie) krijgen ieder budget voor circa 5 uur zakelijke leiding. 
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Tijdelijk budget Speeltuincentrale 
De Speeltuincentrale heeft de afgelopen jaren met succes gewerkt aan een betere afstemming 
van het beheer op de programmering bij de BSV's. Dit heeft op sommige plekken geleid tot 
een andere inzet van beheer dan de oorspronkelijke normering. We realiseren ons dat de 
voorgestelde toedeling van beheer per gebied, waarbij de zeggenschap over die verdeling bij 
de betreffende besturen komt te liggen, de centrale verdeling van de Speeltuincentrale 
gedeeltelijk doorkmist. Om de nadelige consequenties hiervan te compenseren, stellen wij 
voor om tijdelijk een budget van €25.000,- euro beschikbaar te stellen waarmee de 
Speeltuincentrale in voorkomende gevallen extra beheer kan inzetten. We bekijken na twee 
jaar of de bestemming van dit budget gehandhaafd blijft of als flexibel budget wordt 
toegevoegd aan de beheerpool. 

ID-banen 
De huidige beheerpool bestaat voor een belangrijk deel uit ID-banen. De huidige subsidies 
voor loonkosten vallen naar alle waarschijnlijkheid volledig weg in 2015. In 2014 worden 
deze subsidies afgebouwd, waardoor in de beheerpool een tekort voor dat jaar wordt 
verwacht. Het wegvallen van de ID-banen in 2015 kan naar onze mening opgevangen worden 
door de inzet van mensen op een participatietraject en vrijwilligers. 

5.4. Programmatische ondersteuning 

De besturen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een accommodatie die 
aantrekkelijk is voor een brede doelgroep, met gevarieerde aansprekende activiteiten en , 
mimte voor nieuwe initiatieven in een gastvrije sfeer. Het beheer ondersteunt het bestuur bij 
de uitvoering van deze opdracht, maar in de huidige opbouw van de beheerpool is deze 
ondersteuning onvoldoende aanwezig. We gaan daarom extra uren beschikbaar stellen voor 
programmatische ondersteuning. Om de samenhang en afstemming in een gebied te 
bevorderen, worden deze uren per gebied ingezet (en niet per accommodatie). Ieder gebied 
krijgt hiervoor 8 uur extra bovenop het basisbudget, m.u.v. Centmmwijken (12 uur) en 
Hoogkerk (4 uur). 

Deze uren kunnen in een gebied in meer of mindere mate en naar gelang de behoefte van de 
besturen ingezet worden t.b.v.: 

- Het maken van afspraken over de inzet en verdeling van beheer met de betreffende 
accommodatiebesturen in het gebied; 
Het evalueren van die afspraken; 
het ondersteunen van de besturen bij het organiseren van een vraaggericht programma 
in samenwerking met verschillende betrokken organisaties en instellingen in dat 
gebied; 

- leidinggevende taken. 

Uiteraard vraagt deze ondersteuning om gekwalificeerde mensen en we zullen hierover nadere 
afspraken gaan maken. Het streven is om deze extra uren zoveel mogelijk onder te brengen bij 
het huidige beheerpersoneel (de huidige zakelijk leiders), inclusief diegenen die niet in dienst 
zijn van Werkpro. 
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5.5. Organisa t ie en zeggenschap 

We willen de mogelijkheden onderzoeken om de besturen beter te ondersteunen in de 
ontwikkeling en uitvoering van het gewenste programma, waarbij tegelijkertijd hun 
verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over het beheer tot uitdrukking komt. 
Daarvoor zien we twee optics: 

1. Er komt een nieuwe stichting waarin de beheerpool wordt ondergebracht. In deze 
stichting zijn de accommodatiebesturen via het bestuur vertegenwoordigd en samen 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale opdracht. De dagelijkse leiding 
berust bij een manager die binnen de beleidskaders en in overleg met het bestuur 
opereert. 

2. De beheerpool blijft bij Werkpro, maar in een constmctie die voldoende waarborgen 
biedt dat de beleidsuitgangspunten en de zeggenschap van de besturen gerealiseerd 
worden en waar de accommodatiebesturen ook vertrouwen in hebben. 

We zijn momenteel bezig beide optics te verkennen en voor de opzet van een eventuele 
nieuwe stichting maken we een business-case. Daarbij brengen we ook de financiele 
consequenties in kaart, waaronder de overheadkosten. 
In beide gevallen luidt de opdracht: 

1. Zorgdragen voor een efficiente inzet van het facilitair en programmatisch beheer over 
de accommodaties op basis van de programmering en de behoefte en in goed overleg 
met de accommodatiebesturen; 

2. Organiseren van samenwerking met en afstemming tussen de accommodaties en 
vooral ook met andere betrokken partijen (buurtwerk, bewoners/wijkraad etc.); 

3. Stimuleren, ondersteunen en ontwikkelen van een meer vraaggerichte programmering 
per gebied. 
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6. Financien 

6.1 . Middelen en maatregelen 

Binnen de begroting 2013 zijn voor het accommodatiebeleid de volgende middelen 
beschikbaar: 
Gebouwkosten €1.910.000 
Beheerkosten €2.102.000 
Totaal beschikbaar accommodatiebeleid € 4.012.000 

In het bedrag voor het beheer zijn niet de beheerskosten voor de vensterscholen meegenomen. 
Het gaat hier om een bedrag van € 176.000. 
Aan het nieuwe accommodatiebeleid wordt een bedrag van € 48.000 toegevoegd. Het betreft 
hier middelen ouderenactiviteiten voor de Karre (Nieuwe Floreshuis) en De Berk vanuit het 
beleidsveld 4.1.1 Sociale Samenhang en leefbare wijken en de activiteit (Ouderen) actief en 
gezond. 
Daamaast is een bedrag van € 20.000 voor de exploitatie MFC de Wijert uit de AWBZ-
pakketmaatregel aan de beschikbare middelen toegevoegd. In hoeverre dit geld beschikbaar 
blijft is nog niet duidelijk. 
Het bedrag voor Gebouwkosten komt daarmee in de nieuwe accommodatienota op 
€1.978.000. 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de beschikbare middelen per categoric. 
De bedragen per accommodatie zijn temg te vinden in de bijlagen: 

• Specificatie gebouwkosten en -subsidies 
• Specificatie beheerkosten en -subsidies 
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Gebouwkosten: 
Stichtingskosten (Cat lA) 
Investeringsruimte (Cat IB) 
Groot onderhoud (Cat IC) 
Zakelijke lasten (Cat ID) 
Exploitatie gebouw (Cat II) 
Organisatiekosten (Cat III) 
Onderhoud/inrichting speeltuinen ( Cat IV) 

Totaal gebouwkosten: 
Overheveling budget 

Aanvullende maatregelen: 
Onderhoud speeltuinen 
Incidentele stimuleringssubsidie 
Ontmoetingsruimte Oosterpark 

Beheerkosten: 

Totaal inzet middelen accommodatienota 

Begroting 
2013 

400.000 
135.000 
194.000 
100.000 
882.000 

96.000 
103.000 

1.910.000 
68.000 

2.102.000 

4.080.000 

Uitgaven 
accommo
datiebeleid 

525.000 
141.000 
175.000 
73.000 

872.000 
86.000 

103.000 

1.975.000 

40.000 
20.000 
30.000 

2.065.000 

2.011.000 

4.076.000 

A. Toelichting subsidies en maatregelen beheer 

Maatregelen beheer 
Kosten 

Invoering basisbudget nieuwe normering (m2 bvo) 1.851.500 
- Invoering 8 uur programma ondersteuning/gebied 158.400 
- Kosten zakelijke leiding 150.000 
- Maatregel extra beheer VSCG 25.000 

Besparingen 
Correctie overhead 4 accommodaties 70.000 

- Aanpassing beheer accommodaties naar buurtkamer 103.500 

2.184.900 

173.500-

Totale kosten maatregelen beheer 
Beschikbaar budget 

2.011.400 
2.102.000 

Overschot maatregelen beheer 90.600 
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B. Toelichting subsidies onderhoud en exploitatie 

Uitgaven: subsidies en extra maatregelen 2.064.900 

Maatregelen 
- Verhoging gebouwsubsidie nieuw Floreshuis 
- Verhoging gebouwsubsidie nieuw BC Corpus 
- Verhoging gebouwsubsidie BSV de Hoogte 
- Normering exploitatiesubsidie Vinkhuys 
- Verhoging gebouwsubsidie Trefpunt 
- Kapitaallasten nieuwbouw SV Oosterpark 

Onderhoud gebouw/speeltuin 
BSV FEO en BSV Selwerd 

- Verhoging budget onderhoud speeltuinen 
Subsidie ontmoetingsfiinctie Oosterpark 

- Incidentele subsidies huurkosten 
Intentie wijkcentmm Beijum en Oosterpark 

Besparingen 
Sluiting de Borg 

- Beeindiging 1 accommodatie in Selwerd 
Aanpassing subsidie nieuwbouw BSV DIB 
Beeindiging gebouwsubsidie Beijumkorf 
Beeindiging exploitatiesubsidie BSV FEO 

- Vermindering gebouwsubsidie SV Oosterpark 
- Aanpassing normbedragen Cat I en II 

Totaal beschikbaar budget gebouwkosten 1.978.000 
Tekort subsidies onderhoud en exploitatie - 86.900 

6.2 Oplossing knelpunten 

We willen de meeste maatregelen zoals voorgesteld, laten ingaan per 1 januari 2015. Dit 
betekent dat het jaar 2014 een overgangsjaar is zodat alle betrokken partijen zich kunnen 
voorbereiden op de gevolgen die het nieuwe beleid voor hen heeft. 

Een tweetal maatregelen willen we echter al vanaf 2014 realiseren. Dit heeft te maken met de 
knelpunten die we in het accommodatiebeleid hebben, namelijk: 

- het onderhoud van de speeltuinen; 
- de financiering van Ambiente/Trefpunt 
- de subsidieverhoging voor het nieuwe Floreshuis, BSV de Hoogte en het nieuwe 

buurtcentrum in Corpus den Hoom; 
- de kwaliteitsverbetering beheer 
- de afbouw van de subsidies voor ID-banen. 

Een aantal van deze knelpunten zijn al in 2014 aan de orde. Het betreft onderhoud 
speeltuinen, de subsidieverhoging voor BSV de Hoogte en de afbouw van de ID-subsidies. 
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De subsidieverhoging voor de nieuwbouw van BSV de Hoogte kan worden gecompenseerd 
door de gelijktijdige beeindiging van de subsidie voor de Borg. Voor de andere twee 
knelpunten is een totaalbedrag nodig van circa €120.000,-. We willen deze knelpunten 
oplossen door m.i.v. 1 januari 2014 de subsidie voor de Beijumkorf te beeindigen (€85.000,-) 
en de beheersubsidie voor het JOP naar beneden bij te stellen (€27.500,-). 

De andere knelpunten zijn pas aan de orde in 2015. Een van deze knelpunten, namelijk de 
verdere afbouw van de ID-subsidies wordt in dit nieuwe beleid niet gecompenseerd m.i.v. 
2015. Wij zijn van mening dat het wegvallen van de beheerders op een ID-regeling 
gecompenseerd kan worden door de inzet van mensen met een participatietraject en door het 
vergroten van de inzet van vrijwilligers. 

6.3 Risico's 

1. De nieuwbouw voor het Floreshuis, buurtcentrum Corpus den Hoom en BSV Oosterpark: 
het betreft hier ramingen van investeringen en huurprijzen/m2. De reele kosten zijn nog niet 
bekend en dit kan uiteindelijk hoger uitvallen; 

2. MFC de Wijert: de afgelopen jaren (vanaf 2011) is uit de middelen AWBZ-
pakketmaatregel €20.000 beschikbaar gesteld voor verhoging exploitatiesubsidie MFC de 
Wijert/Helpman conform de normering die ook geldt voor andere accommodaties. Hierdoor is 
deze accommodatie in staat om meer mimte beschikbaar te stellen voor wijkactiviteiten. Deze 
middelen zijn echter onzeker per 2014; 

3. In het nieuwe accommodatiebeleid is geen post onvoorzien meegenomen. Hierdoor kunnen 
eventuele onvoorziene knelpunten niet opgelost worden. Een van deze knelpimten kan zijn dat 
de huurprijzen sneller stijgen dan het beschikbare accres. 
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Bijlage 1 Indeling gebieden 

Gebied 

Centmm/binnenstad 

(stadskem zuid en noord) 
Vinkhuizen/De Held/ 
Reitdiep 

S el werd/Paddepoel/Tuinwij k 

(Selwerd, Paddepoel, 
Concordiabuurt) 

Hoogkerk/Gravcnburg 

Indische 
Buurt/Korre weg wij k/de 
Hoogte 

Oosterpark 

Centmmwijken-zuid en west 

(Oranjebuurt, Schildersbuurt, 
Kostverloren, Oosterpoort, 
Industriebuurt, Stadspark, 
Rivierenbuurt, 
Zeeheldenbuurt) 

Corpus/de Wijert/Helpman 

(De Wijert, Coendersborg, 
Corpus den Hoom, Helpman) 

Aantal 
inwoners 

17.700 

16.100 

16.900 

10.900 

17.300 

11.500 

38.500 

29.500 

Min. 
aantal 
m2. 
1770 

1610 

1689 

1090 

1730 

1150 

3800 

2950 

Huidige 
gesubsidieerde 
m2. 
0 

1902 

2085 

1597 

1670 

1325 

2302 

1722 

Accommodaties 

Niet 

Vinkhuys 
De Wende 
BSV Vinkhuizen-
zuid 

Sonde 2000 
BSV Paddepoel 
BC Tuinwijk 
BSV Selwerd 

Dorpshuis 
SVVHJ 
De Strinke 

Floreshuis 
BSV DIB 
BSV de Hoogte 
De Borg 

SV Oosterpark 
BSV Ons Belang 
BSV FEO 
JOP (jeugd) 
Poortershoes 
Buurtcentmm 
Oranjewijk 
BSV van Ostade 
BC Stadspark 

MFC de Wijert 
BSV Corpus den 
Hoom 
BSV Helpman-oost 
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Lewenborg/Oosterhoogebmg/ 
Ruischerbmg/Meerdorpen 

(Euvelgunne, 
Oosterhoogebmg, 
Lewenborg, Noorddijk, 
Bovenstreek, 
Woonschepenhaven, 
Meerdorpen) 

Beijum/de Hunze 

(Beijum, de Hunze, 
Noorderhoogebmg) 

21.300 

15.900 

2130 

1590 

3391 

2648 

Het Dok 
De Schakel 
BSV Ruischerbmg 
MFC Engelbert 
BSV DES 

Kleihom 
Heerdenhoes 
Beijumkorf 
Trefpunt 
Hunzeborgh 
Dorpshuis 
Noorderhogebmg 
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Bijlage 2 Resultaten Evaluatie en Stadspanel 

Resultaten evaluatie 2012 : algemeen 
De uitkomsten van de evaluatie zijn in lijn met onze verwachtingen en sluiten aan bij de 
uitkomsten van de tussenevaluatie in 2009. De belangrijkste punten zijn: 

1. het merendeel van de besturen is tevreden met de subsidiesystematiek. De subsidiering 
per m2. voor onderhoud en exploitatie is transparant en over het algemeen voldoende. 
Wel zou vemieuwing en goed ondememerschap meer gestimuleerd kunnen worden; 

2. De meeste besturen zijn tevreden over de taakuitvoering door het beheer en met name 
het beheer bij de buurt- en speeltuinaccommodaties is sterk verbeterd. Een aantal 
besturen heeft kritiek op WerkPro en die richt zich op de gebrekkige ziektevervanging, 
de trage offerteprocedure, de prijs-kwaliteitverhouding en de communicatie. (Hierbij 
merken wij op dat de trage offerte-procedure en de ziektevervanging ook deels het 
gevolg is van de subsidieprocedure en de afspraken tussen Werkpro en de gemeente). 
De meeste buurtcentra willen graag meer keuzevrijheid bij de inkoop van beheer. 

3. Een aantal besturen heeft behoefte aan meer inhoudelijke advisering bij de 
activiteitenprogrammering. Ook WerkPro geeft aan dat het beheer niet alleen een 
facilitaire maar ook een programmatische taak zou moeten hebben. Zij vindt dat het 
beheer meer gericht zou moeten zijn op de behoefte van de wijk; het huidige beheer 
heeft hiervoor echter niet in alle gevallen voldoende kwaliteiten. Ook de kwaliteit van 
het additionele personeel blijft een belangrijk aandachtspunt. 

4. Het grootste knelpunt ligt in de afstemming tussen vraag en aanbod/de 
ontmoetingsfunctie. Het merendeel van de besturen is tevreden met hun aanbod en met 
het bereik, maar ongeveer de helft van de besturen vindt hun bezoekers geen goede 
afspiegeling van de buurt. Veel besturen vinden het lastig om nieuwe groepen te 
bereiken en aan te trekken. Zo blijken allochtonen, kwetsbare buurtbewoners en ook 
de meer draagkrachtige bewoners vaak ondervertegenwoordigd. Wel is het zo dat, in 
vergelijking met de tussenevaluatie uit 2009, het bereik van mensen met een 
lichamelijke beperking iets is toegenomen. Sommige accommodaties bereiken vooral 
specifieke (leeftijds)groepen. Uit de gesprekken komt naar voren dat een aantal 
accommodaties een besloten indmk maakt en daardoor een hoge drempel heeft voor 
nieuwe bezoekers. Niet alle besturen zijn even actief in het vergroten van het bereik. 
Andere accommodaties slagen er wel in om een brede bezoekersgroep aan te trekken. 
Met name grotere accommodaties met professioneel beheer en een combinatie van 
functies zijn vaker open en hebben een breed bereik. Meerdere betrokkenen pleiten 
daarom voor grotere, centraal gelegen accommodaties met een vrije inloop. 

5. Een belangrijke succesfactor voor een activiteitenprogramma dat aansluit bij de 
behoefte van de wijk, is de samenwerking met andere partijen en professionals. We 
constateren echter dat dit in meerdere wijken moeizaam verloopt. Besturen noemen 
hierbij een aantal praktische belemmeringen, zoals het tijdstip van overleg (vaak 
overdag) en de hoeveelheid overleggen, maar wijzen daamaast op de 
cultuurverschillen tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Ook beroepskrachten zien 
de cultuurverschillen als een belangrijke belemmering voor samenwerking. De inzet 
van buurtwerkers heeft op een aantal plekken tot verbetering geleid, maar dit is nog 
niet overal het geval. Bovendien zijn buurtwerkers niet in alle wijken actief en richten 
ze zich niet alleen op de gesubsidieerde accommodaties. De koepelorganisaties BBOG 
en Speeltuincentrale vinden dat ondersteuning nodig is om de betrokkenheid van 
accommodaties bij de samenwerking in de wijk te versterken. Verder wordt gepleit 
voor een sterkere regierol van de gemeente op de samenwerking. Met name in de 
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wijken waar de samenwerking minder goed verloopt, is behoefte aan iemand die 
boven de partijen staat en samenwerkingsprocessen stimuleert. 

Resultaten evaluatie 2012: knelpunten beheer 
In het beheer van de accommodaties (vooral de buurtcentra) wordt nog steeds een aantal 
problemen geconstateerd. De klachten hebben betrekking op: 

• de uitvoering door gesubsidieerde arbeid. De helft van de beheerpool bestaat uit 
mensen op een gesubsidieerde arbeidsplek. Deze mensen hebben weinig scholing 
en veel begeleiding nodig. Het ziekteverzuim is hoog. 

• de kwaliteit en uren zakelijke leiding. De meeste accommodaties hebben slechts 
een paar uur zakelijke leiding per week en dit wordt vooral besteed aan 
begeleiding personeel, boekhouding, roosterplanning. De inhoudelijke advisering 
m.b.t. programmering komt niet aan de orde en bovendien zijn de huidige 
zakelijke leiders van WerkPro daar ook niet op toegerust (in tegenstelling tot de 
zakelijk leiders van het Dok, Vinkhuys, MFC de Wijert). De besturen hebben 
echter wel behoefte aan deze inhoudelijke advisering. 

• de aparte beheerpool voor de speeltuinen functioneert over het algemeen naar 
tevredenheid. Speeltuinen worden beheerd door een concierge (14 uur) en een 
assistent-beheerder (M-baan 16 uur). In een aantal speeltuinen waar 
kinderactiviteiten plaatsvinden, is de kwaliteit van het huidige beheer echter 
onvoldoende om met (doelgroep)kinderen om te kunnen gaan. In die speeltuinen 
zou tijdens kinderactiviteiten een beter gekwalificeerde beheerder aanwezig 
moeten zijn (bijv. roulerend over meerdere speeltuinen); 

• Een ander knelpunt betreft de regie bij ziekteverzuim. Bij ziekte heeft WerkPro 
geen mandaat om te schuiven met beheer van de ene naar de andere 
accommodatie; de besturen houden vast aan hun eigen personeel. In de pool voor 
de speeltuinen werkt dit veel beter; 

• Besturen hebben het gevoel te weinig zeggenschap te hebben over de aanstelling 
en inzet van beheer. WerkPro is de organisatie die beslist over wie waar wordt 
ingezet en is de formele werkgever. Dit leidt in sommige situaties ook tot 
loyaliteitsconflicten bij de beheerders zelf Veel besturen vinden dat het contact 
met WerkPro niet optimaal verloopt. 

Uitkomsten Stadspanel 
Bij de evaluatie van het accommodatiebeleid vinden we het ook belangrijk om te weten wat 
de niet-bezoekers vinden van de buurtaccommodaties en wat voor hen de redenen zijn om er 
geen gebmik van te maken. We hebben daarom Bureau Onderzoek opdracht gegeven om de 
mening te peilen van het Stadspanel. Dit is een grote groep Stadjers die bereid is om mee te 
werken aan intemetonderzoek van Bureau Onderzoek. Het stadspanel telt momenteel 7.500 
leden en aan dit onderzoek naar buurtaccommodaties hebben 2.334 mensen meegedaan. Van 
deze groep bezoekt 68% geen buurtaccommodatie. Deze respondenten hebben relatief vaak 
een HBO- of WO-diploma en rekenen zichzelf tot de middeninkomens. De meest genoemde 
redenen om geen buurtaccommodatie te bezoeken zijn dat zij voldoende activiteiten elders 
hebben of geen behoefte hebben aan een buurtcentmm. Er zijn weinig tot geen klachten over 
de locatie, de sfeer, het onderhoud, etc. Dit kan overigens vooral te maken hebben met het feit 
dat de niet-bezoekers op deze aspecten onvoldoende zicht hebben. Daamaast zegt ongeveer 
16% dat ze geen buurtaccommodatie bezoekt omdat men niet weet welke activiteiten er 
plaatsvinden en 14% kent geen buurtaccommodatie in de de buurt. Deze laatste percentages 
geven aan dat het bereik van buurtaccommodaties kan worden vergroot door het organiseren 
van meer bekendheid van het gebouw en het activiteitenprogramma. 
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Op de vraag wat er kan worden verbeterd aan de buurtcentra scoort vooral "activiteiten beter 
bekend maken", "een ander soort activiteiten voor volwassenen" en "meer activiteiten voor 
volwassenen". Volgens de respondenten is er vooral behoefte aan cursussen en workshops 
"om iets te leren". 

We hebben ook gevraagd of men bereid is om vrijwilligerswerk te doen in een 
buurtaccommodatie en daarop antwoordt 10% (zowel bezoekers als niet-bezoekers) positief 
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BU^^GE 

SPECIFICATIE GEBOUWKOSTEN EN - SUBSIDIES Bijlage 2 bij collegevoorstel OS 13.3688304 en raadsvoorstel OS 13.3688317 

naam 

Centrum Wijken 

Buurtcentrum Oranjewijk 

BSV van Ostade 

Buurtcentrum Poortershoes 
Buurtcentrum Stadspark 

Vinkhuizen/De Held/Reitdiep 
Buurtcentrum De Wende 

Vinkhuys (IVIFG) 

BSV Vinkhuizen Zuid 

Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk 

Jeugdcentrum Tuinwijk 

BSV Paddepoel 
Sonde 2000 

Accommodatie Selwerd 

Hoogkerk/Gravenburg 

Dorpshuis Hoogkerk (incl. jeugd) 
De Strinke 

BSV Voor Hoogkerks Jeugd 

Indische Buurt/Korreweg/Hoogte 

Nieuwe Floreshuis 

BSV De Hoogte 
BSV De Indische Buurt (DIB) 

Oosterpark 
BSV Ons Belang 

SV Oosterpark 

Jongerencentrum Oosterparkwijk (JOP) 

Wijert/Corpus/Helpman 

Nieuwe buurtcentrum Corpus den Hoom 

IVIFC De Wijert 

BSV Helpman-oost 

Q. 

o 

495 

140 
931 

736 

622 

971 
272 

331 

398 
1.091 

280 

1.015 
341 
222 

901 
600 

70 

384 

100 

340 

595 
902 

370 

CAT. 1 A 

betaling van 
feitelijke kosten 
aan instellingals 
die kale huur-of 
hypotheeklasten 

heeft 

30.000 

17.510 

140.000 

15.000 

90.000 

28.000 
8.000 

20.000 

83.154 

39.500 

CAT. 1 B 

centraal 

gemeentelijk 
budget als 

investeringsruimte 

€8,00 

3.960 
1.120 

7.448 
5.888 

4.976 

7.768 
2.176 

2.648 

3.184 

8.728 
2.240 

8.120 
2.728 

1.776 

7.208 
4.800 

560 

3.072 

800 

2.720 

4.760 

7.216 

2.960 

CAT. 1 C 

centraal 
gemeentelijk 

budget om groot 

onderhoudte 
betalen 

€12,00 

1.680 

11.172 
8.832 

7.464 
11.652 

3.264 

3.972 

4.776 
13.092 

3.360 

12.180 
4.092 

4.608 

1.200 
4.080 

7.140 

CAT. 1 D 

centraal 
gemeentelijk 

budget voor 
zakelijkse lasten, 

m.n. ozb, 
verzekeringen, 

heffingen 
€5,00 

700 

4.655 
3.680 

3.110 
4.855 

1.360 

1.655 

1.990 
5.455 

1.400 

5.075 
1.705 

1.920 

500 

1.700 

2.975 

CAT. II 

jaarlijkse betaling 
aan instellingvoor 

exploitatie 

€ 45,37 

22.458 
6.352 

42.239 
33.392 

28.220 
44.054 

12.341 

15.017 

18.057 

49.499 
12.704 

46.051 
15.471 

10.072 

40.878 
27.222 

3.176 

17.422 
4.537 

15.426 

26.995 

40.924 

16.787 

CAT. Ill 

jaarlijkse betaling 
aan instelling (€ 

2870 per instelling) 

€2.870,00 

2.870 

2.870 
2.870 

2.870 

2.870 
2.870 

2.870 

2.870 
2.870 

2.870 

2.870 

2.870 

2.870 

2.870 
2.870 

2.870 

2.870 

2.870 

2.870 

2.870 
2.870 

2.870 

CAT. IV 

jaarlijkse betaling 

aan VSCG voor 
inrichting en 

onderhoud 
speeltoestellen en 

terrein 

€15,90 

2.226 

4.325 

6.328 

3.530 

5.104 

5.565 

6.106 
5.104 

7.155 

5.406 

5.883 

TOTAAL NIEUW 
Totaalbedrag op 
basis van nieuwe 

nota 

59.288 

14.948 
68.384 
54.662 

46.640 
88.709 

26.335 

26.162 

37.205 
219.644 
22.574 

89.296 
23.996 

18.248 

140.956 

67.996 
20.171 

35.998 
35.011 

26.796 

51.895 
139.570 

68.000 



Lewenborg/R'brug/O'brug/MEER 

Wijkcentrum De Schakel 
Wijkcentrum Het Dok (MFC) 

SV Ruischerbrug 

MFC Engelbert 
BSV Door Eendracht Sterk (DES) 

Beijum/De Hunze 
Buurtcentrum Heerdenhoes 
Buurtcentrum Kleihorn 

Buurtcentrum Hunzeborgh 

Noorderhoogebrug 
Trefpunt 

1 Extra subsidie 

Speeltuinonderhoud 

Beeindiging subsidies 

BSV Fokkerstraat en omgeving (FEO) 
De Borg 

Accommodatie Selwerd (taakstellend) 
Beijumkorf 

Kosten na beeindiging 

BSV Fokkerstraat en omgeving (FEO) 

BSV Kreukelhof 

BSV Selwerd 
BSV Oosterpoort 

400 
1.994 

341 

600 
150 

405 
439 

285 

0 
1.125 

0 
0 

0 
0 

280 

205 
283 
410 

17.846 

2.984 

31.765 

2.500 

17.000 

525.413 

3.200 
15.952 

2.728 
4.800 
1.200 

3.240 
3.512 

9.000 

140.488 

4.800 

23.928 
4.092 

7.200 
1.800 

4.860 
5.268 

13.500 

3.360 

3.396 

174.768 

2.000 
9.970 

1.705 

3.000 
750 

2.025 
2.195 

5.625 

1.400 

1.415 

72.820 

18.148 

162.468 
15.471 

13.611 
6.806 

18.375 
19.917 

12.930 
4.000 

51.041 

872.062 

2.870 

2.870 

2.870 
2.870 

2.870 

2.870 

2.870 

2.870 

86.100 

5.422 

2.385 

20.000 

4.452 

3.260 

4.500 
6.519 

103.269 

Extra maatregelen: 

Onderhoud speeltuinen 
Incidentele subsidie huurkosten 
Ontmoetingsruimte Oosterpark 

TOTAAL LASTEN 

BESCHIKBAAR BUDGET 2013 

Wijziging Budget Ouderenbeleid 

AWBZ pakketmaatregel /MFC De Wijert 

JBESCHIKBAAR BUDGET NIEUW 

400.000 

400.000 

135.000 

135.000 

194.000 

194.000 

100.000 

100.000 

882.000 

48.000 

20.000 

950.000 

96.000 

96.000 

103.000 

103.000 

31.018 
215.188 

35.272 

63.246 
15.811 

28.500 
33.762 

18.300 

4.000 
99.036 

20.000 

9.212 

3.260 

9.311 
6.519 

1.974.920 

40.000 
20.000 
30.000 

2.064.920 

1.910.000 

48.000 

20.000 

1.978.000 

tekort 
overschot beheer 

-86.920 

90.600 
3.680 
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Bijlage 3 bij collegevoorstel OS 13.3688304 en raadsvoorstel OS 13.3688317 

Eindverslag inspraak op concept accommodatienota Met de blik op de wijk 

Op 26 maart jl. hebben wij de concept accommodatienota 'Met de blik op de wijk. sociaal-culturele accommodaties nieuwe stijl, vastgesteld en 
vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode liep tot en met 24 april. Op 10 april is een inspraakbijeenkomst geweest in wijkcentrum Het Dok. 

Bijgevoegd treft u het tweeledige verslag aan: 
1. Een opsomming van de zienswijzen van de insprekers (zowel schriftelijk als mondeling), met hierop onze reactie en eventuele 

besluiten. 
2. De notulen van de inspraakavond op 10 april jl. in Het Dok. 
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1. Zienswijzen en reactie van het college van B&W 

Samenvatting zienswijzen Reacties B&W 

1. BBOG 

Het BBOG waardeert de heldere opzet van de nota en begrijpt dat deze nota 
een tussenstap is. Ook stel men het op prijs dat in Groningen het totale 
accommodatiebudget voorlopig gelijk blijft. Dit biedt de mogelijkheid voor 
een vervolgbeleid dat ook inspeelt op de toekomstige vraag naar 
activiteitenmimte als gevolg van de WMO-ontwikkelingen. Hierbij merkt het 
bestuur op dat het gebruik van andere, niet gemeentelijk gesubsidieerde 
ruimtes voor de ontmoetingsfunctie (verzorgingshuizen, scholen enz.) in de 
toekomst wel eens zou kunnen tegenvallen. 

M.b.t. de gemeentelijke visie 

1. BBOG mist in deze nota de kans om nu al een verband te leggen met het 
bredere welzijnswerk en de manier waarop de professionele instellingen 
hun rol in de wijk oppakken en daarbij het vrijwilligerskader betrekken. 
Het bestuur mist in de nota de relatie met vrijwilligersbeleid. Een 
stimulerend vrijwilligersbeleid is volgens de BBOG een randvoorwaarde 
voor de uitvoering van deze nota. 

1. Binnen het accommodatiebeleid geven we meer ruimte aan de eigen 
initiatieven en de inzet van wijkbewoners en dit willen we op 
verschillende manieren ondersteunen (onder meer door een 
gebiedsgerichte benadering). De inzet van bewoners is van wezenlijk 
belang om goed functionerende accommodaties te realiseren. Hiermee 
geven we in ons accommodatiebeleid uitwerking aan onze visie op de 
(toekomstige) rol van bewoners/vrijwilligers. Tegelijkertijd geven we aan 
dat accommodaties geen doel maar middel zijn, waarmee we de 
verbinding aangeven met andere beleidsterreinen (welzijnsactiviteiten). 
Ook op deze andere beleidsterreinen zal de visie op de rol van 
bewoners/vrijwilligers verder vorm en inhoud moeten krijgen en dit zal 
ook vertaald worden in ons algemene participatiebeleid, waarvan 
vrijwilligersbeleid nu onderdeel gaat uitmaken. 
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2. BBOG vindt het begrijpelijk dat de subsidie zal worden ingetrokken, als 
accommodaties niet ofnauwelijks bijdragen aan de doelstellingen van het 
accommodatiebeleid. De vraag is wel of deze bijdrage uitsluitend 
gemeten kan worden via de huidige bezoekersaantallen en de bekendheid 
in de buurt. 
Wat betreft het voorstel om de subsidievoorwaarden op inhoudelijk 
terrein aan te scherpen, pleit BBOG voor enig maatwerk en flexibiliteit. 

3. BBOG is het volledig eens met het uitgangspunt van de buurt stuurt en 
het is aan de wijkaccommodaties om bewonersbetrokkenheid vorm te 
geven. Zij waarschuwt daarbij wel voor te hoge verwachtingen, want het 
betekent naast een uitdaging ook een extra belasting voor de bestuurlijke 
vrijwilligers. Voor het realiseren van bewonersbetrokkenheid is volgens 
BBOG een absolute randvoorwaarde dat ook de in de wijk werkzame 
instellingen, als met name Stiel, SKSG en MJD zich actief inzetten om 
bewonersbetrokkenheid te stimuleren. 

4. Het BBOG verzoekt het gebied 'Centrumwijken' minstens in twee delen 
te splitsen. De huidige omvang van het gebied en de ligging van de 
accommodaties maken de vormgeving van bewonersbetrokkenheid een 
lastige kwestie. Terzijde merkt BBOG nog op dat de wijk Reitdiep in de 
indelingsschema's in de nota niet genoemd wordt. 

5. De omzetting van accommodaties in buurtkamers wordt volgens BBOG 
toch als een zekere degradatie ervaren. Ook ontstaat er een hiaat op het 
gebied van vergurmingen en diploma's, die nu vaak op naam van 
professionele beheerders staan. Dit kan met de 'besturen op afstand' niet 
onmiddellijk door vrijwilligers worden overgenomen. BBOG pleit er 
daarom voor dat ook buurtkamers een zodanige relatie met professioneel 
beheer kunnen houden dat deze kwestie kan worden opgelost. 

6. BBOG geeft aan zeker open te staan voor meer en intensievere 
samenwerking met de Speeltuincentrale. Hiervoor heeft de 

Voor het ontwikkelen en aanscherpen van nadere subsidieregels stellen 
we veel prijs op de medewerking van BBOG en de Speeltuincentrale. 
Uiteraard is het de bedoeling om hierin ruimte te houden voor de 
verschillen per wijk. Voor de beoordeling van de inhoudelijke bijdrage 
van accommodaties kijken we uiteraard niet alleen naar huidige 
bezoekersaantallen en de bekendheid in de buurt, maar zullen ook andere 
criteria een rol spelen. 

We onderkennen dat de invuUing van 'de buurt stuurt' een 
ontwikkelingsproces is dat tijd kost. Daarbij is het uiteraard van groot 
belang dat ook andere partijen, uitgaande van de behoefte van de wijk, 
daar een actieve en stimulerende rol in spelen. 

We hebben Centmmwijken-zuid en Centmmwijken-west samengevoegd 
met het oog op de werking van de beheerpool. Wij realiseren ons daarbij 
dat voor het organiseren van bewonersbetrokkenheid er waarschijnlijk 
sprake zal zijn van twee gebieden. Zie ook onze reactie bij Stadspark 
punt 2. 
In de buurtenindeling van de gemeente is Reitdiep ingedeeld bij de buurt 
Dorkwerd en daarmee bij Hoogkerk. Zie verder onze reactie bij 't 
Vinkhuys punt 3. 

5. Het beheerbudget voor de buurtkamers is onderdeel van het totale 
gebiedsbudget. Dit biedt de mogelijkheid om bij de verdeling van beheer 
rekening te houden met de eisen die aan vergunningen en diploma's 
worden gesteld. 

Wij zijn verheugd over de positieve opstelling van het BBOG ten aanzien 
van verdere samenwerking met de Speeltuincentrale. We zullen de 
ontwikkelingen met belangstelling volgen en waar mogelijk en gewenst 
hieraan onze bijdrage leveren. 
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8. 

ledenvergadering een aparte commissie opgericht. 

BBOG wijst erop dat een gezonde (financiele) exploitatie van het gebouw 
voor besturen een randvoorwaarde is bij het beoordelen van de totale mix 
van activiteiten. Wanneer het dus gaat om de medezeggenschap van de 
wijk en het faciliteren van gesubsidieerde activiteiten zal rekening moeten 
worden gehouden met de fmanciele ondergrens. 

BBOG heeft een aantal vragen over de korting bij accommodaties die 
beheer in eigen dienst hebben. Waar zijn de bedragen concreet op 
gebaseerd, geven de bedragen een indicatie van de overheadkosten bij 
WerkPro? Hoe zijn deze overheadkosten verwerkt in de beheerkosten van 
de overige accommodaties? Wat zijn de mogelijkheden voor besturen om 
aan deze overheadkosten een eigen invuUing te geven? 

In de nota wordt voldoende gekwalificeerd beheer in een aantal gevallen 
gelijk gesteld met vrijwilligers in het beheer (bv. in het kinder- en 
jongerenwerk). BBOG vraagt zich af of dit realistisch is. 

10. BBOG spreekt haar emstige zorg uit over het per 1 januari 2015 vervallen 
van alle ID-banen. 

7. Wij onderkennen in de nota de verantwoordelijkheid van het bestuur voor 
een gezonde financiele exploitatie. Met de subsidie voor de 
gebouwkosten worden de vaste exploitatielasten vrijwel volledig gedekt. 
Wij gaan er daarom van uit dat het zelden zal voorkomen dat financiele 
argumenten de medezeggenschap van de wijk en het faciliteren van 
gesubsidieerde activiteiten in de weg staan. 

8. De afgelopen jaren zijn de subsidiebedragen voor het beheer bij WerkPro 
verhoogd ter dekking van stijgende overheadkosten. Dit heeft ertoe 
geleid dat in 2013 voor het beheer van accommodaties in de beheerpool 
meer subsidie betaald wordt dan aan accommodaties van vergelijkbare 
omvang met beheer in eigen dienst. In de nieuwe verdeling van de 
beschikbare middelen is daarmee rekening gehouden, door de 
subsidiebedragen voor accommodaties met beheer in eigen dienst 
gedeeltelijk te corrigeren. Accommodaties met beheer in eigen dienst 
kunnen de subsidie voor beheer naar eigen inzicht besteden. 

9. De betreffende passage is niet bedoeld om professioneel beheer in het 
algemeen gelijk te stellen met vrijwillig beheer. Wij geven hierbij aan dat 
bij de verdeling van het beheer besturen ervoor moeten zorgen dat er bij 
kinder- en jongerenactiviteiten voldoende gekwalificeerd beheer 
aanwezig is. Met de toevoeging 'dat kan ook een vrijwilliger zijn' geven 
we aan dat dit niet altijd betaald beheer, maar ook vrijwillig beheer kan 
zijn, mits voldoende gekwalificeerd. 

10. Op dit moment zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiering van 
de ID-banen. Deze middelen zijn beschikbaar tot 2015. Over de 
voortzetting na 2015 hebben wij nog geen besluit genomen, maar gezien 
de huidige bezuinigingsopgave willen wij geen hoge verwachtingen 
wekken. Wij delen de zorg van het BBOG, maar wij denken dat het 
beschikbaar gestelde beheerbudget voldoende is voor een basis van 
regulier beheer. Dit kan worden aangevuld met participatiebanen, maar 
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11. Het BBOG waardeert de inzet van programmatische coordinator 
accommodaties en pleit ervoor om de functies zakelijk leider en 
programmatisch coordinator bij een persoon onder te brengen. 

12. Het BBOG veronderstelt de omvangrijke kritiek op het fiinctioneren van 
WerkPro als bekend en vindt het veelzeggend dat WerkPro de laatste tijd 
aan klantenbinding is begonnen. BBOG wijst er op dat de doelstellingen 
van WerkPro en de buurtcentra verschillen: WerkPro wil mensen naar de 
arbeidsmarkt begeleiden, de buurtcentra willen een goede sociaal-
culturele voorziening kurmen zijn. Het BBOG waardeert het bijzonder dat 
er nu twee optics voor de organisatie van het beheer naast elkaar gezet 
worden. BBOG wil graag participeren in de verkenning van deze optics 
en de vormgeving van de business-case. 

13. Daamaast ziet het BBOG nog een derde optie, namelijk een werkgever 
met beheerpool per gebied en zou hier graag onderzoek- en 
experimenteerruimte voor willen zien. 

vraagt ook inzet van bewoners voor hun accommodatie. 

11. In de nota hebben we aangegeven dat het streven is om de extra uren 
programmatisch beheer zoveel mogelijk onder te brengen bij andere 
beheerfuncties. Verschillende insprekers pleiten ervoor om de ftincties 
zakelijk leider en coordinator accommodaties bij een persoon onder te 
brengen. Wij verwachten dat dit in veel gebieden ook mogelijk zal zijn, 
maar het is aan de besturen in overleg met 'de beheerpool' om dit nader 
in te vullen. 

12. Wij zijn blij dat het BBOG wil participeren in de verdere verkenning van 
beide beheeropties. Zie verder onze reactie bij WerkPro punt 2. 

13. We willen een meer wijkgerichte inzet van het beheer, afgestemd op de 
behoefte en de programmering. Dit doel hebben we ook al in 2005 
benoemd in de nota Anders en Beter, maar is nauwelijks van de grond 
gekomen. Wel heeft de Speeltuincentrale op stedelijk niveau een 
flexibele inzet gerealiseerd, maar op wijkniveau gebeurt dit nagenoeg nog 
niet. In de nieuwe nota gaan we hier sterker op inzetten en stellen we 
verschillende maatregelen voor om dit te stimuleren. 

We zitten nu nog in de beginfase van deze ontwikkeling. In de meeste 
gebieden moet nog ervaring worden opgedaan met een gezamenlijke 
programmering en een gebiedsgerichte beheerinzet. De tijd moet leren 
hoe dit in de praktijk uitwerkt en in die zin is de gebiedsgewijze toedeling 
al een experiment op zichzelf. Wanneer de gezamenlijke besturen in een 
gebied behoefte hebben aan meer zeggenschap, zullen we dit ook 
ondersteunen. Dit formaliseren in een aparte wijk-beheerstichting vinden 
we op dit moment te vroeg. Dit zou immers betekenen dat dit gebied 
afgezonderd wordt van de stedelijke pool en dat heeft gevolgen voor de 
experimenteermimte van de andere gebieden. 
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2. Speeltuincentrale (VSCG) 

1. De Speeltuincentrale is het niet eens met de nieuwe beleidsrichting 
waarbij de nadmk ligt op grote accommodaties. Zij is van mening dat 
deze grote accommodaties hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor 
informatie, advies en zorgtaken (gemeentelijke kemtaken). De kleinere 
buurtvoorzieningen zijn in de wijk het ontmoetingspunt voor de gewone 
burger, met name in de oudere wijken. Het woord 'buurtkamers' wordt 
door de vrijwilligers als denigrerend en degraderend ervaren. Daamaast 
wijst zij erop dat ook voor buurtkamers het beheer belangrijk is en zij 
stelt voor om de vergoeding voor schoonmaakkosten te vervangen door 
beheerkosten. 

1. In onze visie kiezen we, vanuit het oogpunt van sociale cohesie, optimaal 
gebmik van gebouwen en het combineren van verschillende functies 
voor wat grotere gebouwen waarin deze punten gerealiseerd kunnen 
worden. Uit de L&V-monitor blijkt dat grote accommodaties breed 
gewaardeerd worden; voor de kleine accommodaties is het beeld 
wisselend. 

Wij kiezen echter niet uitsluitend voor grote MFC's, We kijken ook naar 
de omvang van de wijk en de mate waarin accommodaties de mix van 
bewoners kunnen bereiken. Ook kleinere accommodaties die een brede 
wijkfunctie vervuUen, dragen bij aan onze gemeentelijke doelstellingen. 
Daamaast is er een aantal accommodaties met weliswaar een beperkte 
ontmoetingsfunctie, maar die van belang zijn voor bepaalde groepen of 
een bepaalde buurt. Deze benoemen we als buurtkamer waarbij die term 
niet denigrerend is bedoeld, maar juist een erkenning voor de belangrijke 
functie die ze hebben, namelijk als huiskamer voor bepaalde groepen in 
de buurt met bijvoorbeeld een beperkte actieradius. Met het oog op de 
toekomstige vraag, mede als gevolg van de Wmo-ontwikkelingen willen 
we deze accommodaties graag handhaven. Omdat van buurtkamers niet 
wordt verwacht dat ze een brede wijkfunctie vervuUen, krijgen ze meer 
ruimte voor een eigen, specifieke invuUing. 
De hoogte van het beheerbedrag voor buurtkamers is gebaseerd op 
schoonmaakkosten, maar de accommodatiebesturen beslissen zelf 
waarvoor dit bedrag wordt ingezet. Buurtkamers zijn nadmkkelijk een 
onderdeel van de beheerpool per gebied. 

Voorstel tot wijziging: 
Waar de nota op dit punt tot verwarring leidt, zal de tekst 
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2. 

3. 

De Speeltuincentrale is tevreden over de huidige beheerpool, specifiek 
voor de BSV's. Hierbij wijst zij onder meer op de investeringen in 
teambuilding en scholing, de korte communicatielijnen, de flexibele inzet 
en de betrokkenheid van de medewerkers. Wanneer er gekozen wordt 
voor toewijzing van beheer per gebied in plaats van per accommodatie, 
wil de Speeltuincentrale graag de huidige zeggenschap behouden over de 
invuUing en aansturing van het beheer. 

De Speeltuincentrale is van mening dat het wegvallen van de ID-banen in 
het beheer tot grote problemen zal leiden. Mensen in een participatiebaan 
beschikken niet over de juiste kwalificaties en diploma's die voor het 
beheer noodzakelijk zijn. Ook zullen zij waarschijnlijk maar kortstondig 
ingezet kunnen worden. Ook maakt zij zich zorgen over de toekomst van 
de huidige ID'ers. 

De Speeltuincentrale stelt een aantal vragen: 
Nu VHJ benoemd wordt als buurtkamer, wat betekent dit voor het beheer 
van BSV de Kreukelhof? De afspraak destijds was dat het beheer voor 
VHJ over beide accommodaties verdeeld zou worden. 

Volgens de Speeltuincentrale komt het huidige aantal beheeruren voor 
DIB niet overeen met de inzet in het verleden. Daamaast komt het 
huurbedrag in de financiele bijlage niet overeen met de afspraken voor de 
nieuwbouw; 

worden aangepast. 

2. We zien dat de aparte beheerpool voor de BSV's met daarin meer 
zeggenschap voor de Speeltuincentrale/besturen, heeft geleid tot betere 
kwaliteit, meer betrokkenheid en een flexibele inzet van het beheer, in 
tegenstelling tot de beheerpool voor de buurtcentra. Hierdoor is het 
beheer beter afgestemd op de programmering van BSV's en dat is een 
mooi resultaat. Met de nieuwe toedeling van beheer op wijkniveau willen 
we de verbeteringen die de Speeltuincentrale op stedelijk niveau tot stand 
heeft gebracht, ook op wijkniveau realiseren. Een belangrijke 
voorwaarde daarvoor is de zeggenschap over het beheer en die komt te 
liggen bij de besturen op wijkniveau. De zeggenschap van de 
Speeltuincentrale zal dus verlopen via de advisering aan de besturen van 
de BSV's. 

3. Van mensen in een participatiebaan kan inderdaad niet verwacht worden 
dat ze beschikken over de gevraagde diploma's en kwalificaties. Dit kan 
wel van het reguliere beheer worden verwacht. Zie verder onze reactie 
bij BBOG punt 10. 

4. Beantwoording van de vragen: 
a. Bij de beeindiging van de subsidie voor de Kreukelhof is destijds op 

verzoek van ondermeer VWH en Speeltuincentrale toestemming gegeven 
om het beheerbudget voor Hoogkerk deels in te zetten voor de 
Kreukelhof. In het nieuwe beleid is het aan de besturen om het 
gebiedsbudget voor beheer te verdelen over de gesubsidieerde 
accommodaties, gekoppeld aan het programma van deze accommodaties. 
Dit betekent inderdaad dat het niet ingezet kan worden voor het 
programma van een ongesubsidieerde accommodatie. 

b. In 2009 hebben we besloten om BSV DIB geen voUedige 
beheervergoeding toe te kennen, maar een vergoeding voor 
schoonmaakkosten. Het bedrag zoals vermeld in de bijlage is conform 
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c. BSV Paddepoel komt net 2 m2 tekort om in de categoric '70.000' beheer 
te vallen. Door herverdeling van het beheer over alle BSV's heeft deze 
accommodatie de afgelopen jaren meer beheer ontvangen, namelijk 
€42.930,-. De nieuwe indeling in de categoric '25.000' beheer betekent 
voor deze accommodatie een enorme teraggang; 

het bedrag dat WerkPro hiervoor in rekening brengt. Wanneer in de 
praktijk sprake is van een andere beheerinzet, heeft dit te maken met de 
afwijkende afspraken tussen de Speeltuincentrale en WerkPro. 

Voor de dekking van de huurvergoeding die BSV DIB straks dient te 
betalen aan het Pand, is conform de afspraken in de financiele bijlage een 
bedrag voor kale huur plus een bedrag voor vaste lasten opgenomen. 

c. Bij de verbouwing/uitbreiding van BSV Paddepoel enige jaren geleden is 
expliciet afgesproken dat de totale oppervlakte van dit gebouw beneden 
400 m2 zou blijven. Dit vanwege de overcapaciteit aan m2 in dit gebied 
en handhaving van de BSV in de laagste beheercategorie. In de nieuwe 
situatie is de beheercategorie ongewijzigd. Gelet op bovengenoemde 
afspraak verbaast het ons dat de Speeltuincentrale deze indeling nu aan 
de orde stelt. 

Wel is het zo, zoals opgemerkt bij punt 1, dat de Speeltuincentrale de 
afgelopen jaren met succes heeft gewerkt aan een betere afstemming van 
het beheer op de programmering bij de BSV's. Dit heeft op sommige 
plekken geleid tot een andere inzet van beheer dan de oorspronkelijke 
normering. We realiseren ons dat de voorgestelde toedeling van beheer 
per gebied, waarbij de zeggenschap over die verdeling bij de betreffende 
besturen komt te liggen, de centrale verdeling van de Speeltuincentrale 
gedeeltelijk doorkmist, zoals nu het geval is bij BSV Paddepoel. Om de 
nadelige consequenties hiervan te compenseren, stellen wij voor om 
tijdelijk een budget van €25.000,- euro beschikbaar te stellen waarmee 
de Speeltuincentrale in voorkomende gevallen extra beheer kan inzetten. 
We bekijken na twee jaar ofde bestemming van dit budget gehandhaafd 
blijft of als flexibel budget wordt toegevoegd aan de beheerpool; 

Voorstel tot wijziging: 
Aan de Speeltuincentrale wordt tijdelijk een budget van €25.000,-
curo beschikbaar gesteld waarmee zij in voorkomende gevallen 
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e. 

5. 

7. 

De Speeltuincentrale vindt dat de Oosterpark zwaar wordt getroffen en 
vindt het onacceptabel om een gebouw dat 9 jaar geleden is gebouwd, nu 
af te breken en te vervangen voor een mimte van 100 m2. Deze 
accommodatie is heel belangrijk voor de buurt, met name voor kinderen. 

De Speeltuincentrale is het niet eens met de beeindiging van de subsidie 
voor BSV FEO en eventueel BSV Selwerd. Zij zou liever energie steken 
in het verbeteren van het fiinctioneren van deze accommodaties; 

De Speeltuincentrale vindt dat nieuwbouwinitiatieven niet uit de 
bestaande middelen bekostigd moeten worden, maar uit nieuw beleid. 
anders om nieuwbouwinitiatieven te heroverwegen 

Of 

Zij constateert dat de 'buurtwerker', die in het leven is geroepen om de 
accommodaties te ondersteunen in de programmering en de 
samenwerking, deze belofte nauwelijks heeft waargemaakt. Zij vindt dat 
de kleinere accommodaties nu de dupe zijn van deze mislukking, omdat 
de nieuwe fiinctie van coordinator accommodaties ingezet zal worden 
voor de grote accommodaties. 

De Speeltuincentrale wil evenals het BBOG nauw betrokken worden bij 
uitwerking van de business case voor de nieuwe beheerstichting. Ze staat 
open voor een goede samenwerking met de BBOG en andere organisaties 
in de stad die zich inzetten voor de ontmoetingsfiinctie. 

extra beheer kan inzetten. Voor de dekking van dit bedrag stellen 
we voor om de normbedragen beheer naar beneden bij te stellen in 
de categorieen vanaf 400 m2 met resp. 1.500, 2.000, 2.500 en 3.000 
euro. 

d. De accommodatie SV Oosterpark is inderdaad nog niet zo oud, maar de 
aantasting van de houten constmctie vraagt om een dure renovatie die 
bovendien over een aantal jaren opnieuw aan de orde zal zijn. Daarom 
stellen wij voor om het bedrag voor de geraamde renovatiekosten (circa 
€250.000,-) te besteden aan een nieuw gebouw van circa 100 m2 met een 
langere levensduur. De speeltuin houden we in stand en het nieuwe 
gebouw biedt plaats aan (kinder)activiteiten. Zie verder onze reactie bij 
SV Oosterpark. 

e. Voor onze overwegingen m.b.t. BSV FEO en BSV Selwerd verwijzen 
we naar onze reactie op de inspraak van beide verenigingen. 

5. We hebben in ons bestaande beleid te maken met een aantal knelpunten, 
wensen en nieuwe ontwikkelingen. Helaas zijn er geen extra middelen 
beschikbaar. Om dit binnen de bestaande middelen toch mogelijk te 
maken, stellen we een aantal verschuivingen voor in het huidige beleid. 
De nieuwbouwplannen die in deze nota zijn meegenomen, hebben 
allemaal betrekking op vervanging van bestaande accommodaties en 
hierover zijn in een eerder stadium al beslissingen genomen. 

6. De voorgestelde coordinator accommodaties wordt ingezet voor de 
ondersteuning van alle accommodaties in een gebied inclusief 
buurtkamers. 

7. Wij vinden de inbreng van de Speeltuincentrale voor de verbetering van 
het beheer van wezenlijk belang en we zijn blij dat de Speeltuincentrale 
hierbij betrokken wil zijn. 
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8. De Speeltuincentrale verwijt de gemeente dat ze enerzijds de mond vol 
heeft van het zuinig zijn op burgers en vrijwilligers, maar anderzijds 
nauwelijks ondersteuning geeft. De vrijwilligers worden er moe van om 
steeds hun eigen vereniging te moeten bevechten. Zij hoopt dat de 
gemeente deze zorgen deelt en wil graag kijken naar oplossingen om de 
buurtvoorzieningen voor 'iedereen' te laten zijn. 

Reacties B&W 

8. Wij herkennen ons niet in de tegenstelling die door de Speeltuincentrale 
wordt geschetst. Ons accommodatiebeleid is er juist op gericht de 
noodzakelijke en belangrijke inzet van bewoners te faciliteren en te 
ondersteunen. Daarbij richt ons beleid zich inderdaad niet op de 
instandhouding van gebouwen voor eigen verenigingen, maar op het 
realiseren van buurtvoorzieningen voor iedereen. Wij willen dit beleid 
graag samen met de Speeltuincentrale en andere partijen vorm geven. 

3. WerkPro 

WerkPro geeft aan dat de geconstateerde knelpunten in het beheer in het 
huidige accommodatiebeleid niet afdoende kunnen worden aangepakt. Zij ziet 
mogelijkheden om het beheer flexibel in te vullen op een manier dat 
wijkbesturen meer invloed hebben op beheer en programmering. WerkPro 
ziet zichzelf ook binnen het nieuwe accommodatiebeleid als de werkgever 
van wijkgerichte beheerpools, met een mix van reguliere medewerkers, ID-
ers, vrijwilligers en mensen met een participatiebaan. Zij ziet mogelijkheden 
om het beheer te koppelen aan het realiseren van gebiedsgerichte 
participatie/dagbestedingsvoorzieningen. 

1. WerkPro signaleert in de nieuwe accommodatienota ontwikkelingen die -
volgens hen - gevolgen hebben voor de omvang en samenstelling van de 
beheerpool en daarmee voor de kwaliteit van het beheer: 

a. Verschuiven van deformatie 
De verschuiving van formatie van uitvoerend beheer naar zakelijke 
leiding/coordinatie heeft gevolgen voor de taakuitvoering en mogelijk de 
openstelling van de verschillende accommodaties. 

b. Taakveranderingen 
Voor de functie van zakelijk leider/coordinator ziet WerkPro een 
taakverandering/verzwaring. Dit heeft betrekking op de extra taken ten 

la. Met de invoering van programmatisch beheer neemt het aantal uren 
zakelijke leiding/programmatisch beheer toe van circa 2,5 Fte nu naar 4 Fte 
straks. Wat betreft de mogelijke gevolgen voor de openstelling hebben we dit 
voor de buurtkamers in de nota expliciet benoemd; we verwachten dat dit 
voor de andere accommodaties beperkt zal zijn. 

lb. Voor de extra taken ten aanzien van de programmering zijn ook extra 
uren beschikbaar gesteld. Wij zien in deze taakverandering niet op voorhand 
een taakverzwaring. Zie verder onze reactie hiema. 

10 
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aanzien van de programmering. Daamaast ziet WerkPro een ontwikkeling 
van puur leidinggeven naar steeds meer motiveren en begeleiden van 
vrijwilligers en mensen in een participatiebaan. 
Ook voor de beheerders is sprake van een taakverzwaring. WerkPro steh 
dat het werk verricht zal moeten worden met een kleinere groep 
beheerders aangevuld met vrijwilligers en participatiebanen. Dit betekent 
dat beheerders steeds vaker de rol van werkbegeleider op zich zullen 
moeten nemen. 
Verduurzaming gesubsidieerde arbeid / gedeeltelijke inzet 
participatiebanen i.p.v. ID banen 
WerkPro geeft aan dat in de huidige beheerpool 60 personen werkzaam 
zijn, waarvan ongeveer de helft ID banen. De additionele medewerkers 
zetten jaarlijks ongeveer 40.000 uren in. WerkPro wil een aantal van de 
huidige additionele banen verduurzamen. Hierdoor ontstaat een basis van 
34 reguliere medewerkers. Werkpro ziet mogelijkheden om in die 
structuur het beheer uit te voeren met inzet van mensen uit verschillende 
doelgroepen, waaronder participatiebaners. Deze groep mensen uit 
verschillende doelgroepen zal het werk van de huidige ID-ers (40.000 uur 
beheer) moeten gaan uitvoeren. Om dit met behoud van kwaliteit te doen, 
is extra begeleiding door de reguliere beheerders nodig. nodig. De 
zakelijk leider en de beheerders zullen veel extra taken krijgen in de vorm 
van werven, motiveren, inwerken en begeleiden van doelgroepen. 

Visie WerkPro op de beheerpool van de toekomst 
In de visie van WerkPro bestaat de beheerpool uit een goede mix van 
regulier personeel en deelnemers uit verschillende doelgroepen (mensen 
met een participatiebaan, een SW-indicatie of een indicatie voor 
dagbesteding), die op deze wijze zinvol aan het werk gaan. 
Bij de 'verdeling' van beheer in een gebied kan WerkPro zich voorstellen 
dat in de grotere accommodaties meer inzet is van vrijwilligers en 
participatiebanen (met het oog op de begeleiding), waardoor meer 
'mimte' (regulier beheer) kan worden vrijgemaakt voor de kleinere 
accommodaties (speeltuinen). 

Ic. Voor de inzet van de additionele medewerkers subsidieren we, naast de 
subsidie uit het 200-banenplan, vanuit het accommodatiebeleid een bedrag 
van circa 550.000 euro (circa 30 ID-banen). We begrijpen dat WerkPro met 
dit bedrag 10 tot 12 ID-banen wil verduurzamen. Een derde deel van de 
huidige ID-medewerkers blijft dus deel uitmaken van de beheerpool. Uit het 
voorstel van Werkpro maken we op dat deze mensen niet meer op hun oude 
taken worden ingezet. Immers, de 40.000 uren worden straks volgens 
WerkPro uitgevoerd door mensen in een participatiebaan en andere 
doelgroepen. Dit verbaast ons. Ook omdat dit vervolgens betekent dat 
reguliere beheerders veel extra taken gaan krijgen in het begeleiden van deze 
doelgroepen. 

2. We onderschrijven de visie van WerkPro dat de beheerpool is 
opgebouwd uit een goede mix van regulier en ander personeel. Wij 
betwijfelen echter ofer inderdaad sprake is van een goede mix wanneer 
het reguliere beheer vooral ingezet wordt op de begeleiding en het 
uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers, zorgklanten en mensen 
in een participatiebaan. Wij hebben de indmk dat WerkPro voor de 
uitvoering van het beheer meer additionele mensen inzet dan vanuit het 
oogpunt van kwaliteit van beheer wenselijk is. Wat betreft de verdeling 
van beheer over grote en kleine accommodaties merken wij op dat dit in 
eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de betreffende besturen. 

11 
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3. 

Waar in de nota wordt gezegd dat de participatiedoelstelling van WerkPro 
niet altijd overeenkomt met de eisen die vanuit de besturen aan goed 
beheer worden gesteld, is WerkPro van mening dat er geen 
belangentegenstelling is tussen de ontmoetingsdoelstelling en de 
participatiedoelstelling. Het vervangen van ID banen door 
participatiebanen zal er toe leiden dat de beheerders meer begeleiden en 
de vrijwilligers, zorgklanten en participatiebaners zich richten op de 
uitvoering. Het betrekken van deze doelgroepen in het beheer is een 
goede stap in participatie en kan de ontmoetingsfunctie versterken. 

WerkPro is een groot voorstander van het verbinden van 
accommodatiebeleid en andere beleidsterreinen, met name ten aanzien 
van participatie, beschut werken en dagbesteding. 
WerkPro denkt mee in de uitwerking van het participatiebeleid voor een 
grote groep niet werkenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en ziet 
duidelijke raakvlakken ontstaan met het beheer van accommodaties. De 
eventuele financiele middelen voor de begeleiding van doelgroepen 
kunnen worden ingezet voor de begeleiding van het beheer. 

Organisatie en zeggenschap 
WerkPro ziet de meerwaarde van het inzetten van beheerbudgetten per 
gebied. Het vergroot de flexibiliteit en versterkt de verbondenheid met de 
wijk. WerkPro stelt voor om de werkwijze die bij de speeltuinen is 
gerealiseerd, uit te werken per gebied. Zij wil in drie wijken een 
werkwijze ontwikkelen waarbij de samenwerking in de beheerpool, een te 
vormen wijkbestuur/wijkoverleg en programmering centraal staan. 
Voor het versterken van de zeggenschap van de besturen en het vergroten 
van de aansluiting op de behoefte van de wijk, geeft WerkPro de 
volgende suggesties: 
• Per gebied wil WerkPro het initiatief nemen om samen met de 

bestaande accommodatiebesturen te komen tot een 'wijkbestuur of 
wijkoverleg: beheer en programmering'. Uit het nieuwe 
wijkbestuur/wjjkoverleg wordt een dagelijks bestuur aangewezen. 

Hierbij zal de programmering en de invuUing van de ontmoetingsfunctie 
het uitgangspunt moeten zijn en niet alleen de begeleidingsbehoefte van 
vrijwilligers, zorgklanten en mensen in een participatiebaan. Daarbij 
merken wij nog op dat er ook veel vrijwilligers zijn zonder speciale 
begeleidingsbehoefte. 

In onze visie zijn het de besturen die verantwoordelijk zijn voor en 
aanspreekbaar zijn op het organiseren van een programma dat is 
afgestemd op de behoefte van de wijk. Dit zien we in de formele 
structuur die WerkPro voorstelt niet terug en we vragen ons af of de 
besturen hierin niet teveel ontzien cq. buitenspel gezet worden. Voor het 
vergroten van de betrokkenheid en de zeggenschap van de besturen 
verkennen we twee opties. Naast de beheerpool bij WerkPro noemen we 
in de nota de optie van een nieuwe stichting, onder aansturing van de 
besturen. In dit kader zullen we ook met WerkPro in gesprek gaan. De 
uitkomsten van deze verkenning zullen met alle betrokken partijen 
besproken worden, waama we hierover een besluit nemen. 

12 
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waarvan ook de zakelijk leider/coordinator en een vertegenwoordiger 
van de bewonersvereniging deel uitmaken. 
Het proces om te komen tot deze wijkbesturen, als ook de vorm en 
samenstelling kunnen per wijk verschillen. 

• Het nieuwe wijkoverleg/wijkbestuur is de formele opdrachtgever voor 
WerkPro. Jaarlijks wordt aan het wijkoverleg/wijkbestuur een 
jaarplan voorgelegd met een aantal prioriteiten in de programmering 
en beheer. Dit wordt voorbereid met het dagelijks bestuur maar ook 
afgestemd met de jaarplannen van buurtwelzijn. De programmering is 
leidend voor het beheer: geen activiteiten, geen beheer. 

• Volgens WerkPro is het verwarrend dat in de nota achter iedere 
accommodatie een beheerbudget staat. Zij stelt voor om in de nota 
alleen de wijkbudgetten te benoemen. 

• Om de kwaliteit in het beheer in de buurtkamers (speeltuinen) te 
behouden is het volgens WerkPro beter om in de kleinere 
buurtkamers regulier beheer in te zetten en in de grote accommodaties 
- met meer capaciteit voor begeleiding - mensen met een 
participatiebaan. 

• Met het oog op de gewenste flexibiliteit kan een stedelijke pool van 
mensen met een participatiebaan worden opgezet. 

• De programmatische ondersteuning is een belangrijke nieuwe taak 
voor de beheerpool. Voor een goede programmering die aansluit bij 
de behoefte in de wijk, is brede samenwerking in de wijk van belang. 
Met name in Buurtwelzijn, met zorginstellingen en met de plan- en 
uitvoeringsgroepen Zorgen Voor Morgen. 

• Op stedelijk niveau blijft de samenwerking met de gemeente, 
Speeltuincentrale en BBOG bestaan. 

Afsluitend benadrukt WerkPro het belang van goed werkgeverschap. 
WerkPro wil medewerkers in de beheerpool scholen ter voorbereiding op de 
nieuwe functies en zal eventuele boventallige medewerkers zorgvuldig 
begeleiden van werk naar werk. 

In het beheeroverzicht hebben we de budgetten per accommodatie erbij 
gezet om duidelijk te maken hoe het bedrag per wijk is opgebouwd. Strikt 
genomen is dit inderdaad overbodig. 

Zie voor de inzet van beheer in buurtkamers onze beantwoording onder 
punt 2. Overigens merken wij op dat buurtkamers niet synoniem is aan 
speeltuinaccommodaties. 

Wij zullen in het traject m.b.t. de business-case voor het beheer met WerkPro 
in gesprek gaan over de inspraakreactie en bovenstaande punten. 

13 



Samenvatting zienswijzen Reacties B&W 

4. Ouderenraad Groningen 

De Ouderenraad constateert dat buurtaccommodaties de komende periode een 
nog grotere rol gaan spelen m.b.t. ouderen. De toename van het aantal 
ouderen en de trend dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, vragen om 
meer ontmoetingsplekken en een groter aanbod. Wellicht dat de nieuw 
geintroduceerde buurtkamers daarin ook een grote rol kunnen spelen. 
Om ervoor te zorgen dat het programma goed is afgestemd op ook de 
behoefte van ouderen, vindt de Ouderenraad het wenselijk dat 
ouderenorganisaties hierbij ingeschakeld worden. 

De toekomstige vraag naar ontmoetingsruimte, mede als gevolg van de 
Wmo/AWBZ- ontwikkelingen WMO/AWBZ wordt momenteel onderzocht. 
Gelet op ons uitgangspunt 'de buurt stuurt' vinden wij het niet alleen 
wenselijk, maar ook vanzelfsprekend dat ouderen(organisaties) betrokken 
worden bij de programmering. We zijn dan ook blij dat de Ouderenraad 
hieraan haar bijdrage wil leveren. 

GEBIED CENTRUMWIJKEN 

5. Buurtcentrum Stadspark 

Het bestuur deelt de lof van de BBOG dat de gemeente het 
accommodatiebudget grotendeels in stand houdt. Ook gelet op de 
toekomstige WMO-ontwikkelingen, waarin een grotere rol voor de wijk is 
weggelegd. Stadspark wil graag meewerken aan de opvang van (nieuwe) 
WMO groepen en gaat samen met het Poortershoes onderzoeken hoe zij dat 
kunnen vormgeven. 

1. Het bestuur zet vraagtekens bij de nieuwe gebiedsindeling. 
Centrumwijken Zuid en West bestaat uit 13 wijken, omvat 38.500 
inwoners en zou daarom recht hebben op 3.850 (en niet 3.800) 
gesubsidieerde m2. Met de 2302 ml die er nu is, is sprake van een 
ondercapaciteit. Een goede afstemming op de wijk en de daarvoor 
noodzakelijke samenwerking met andere accommodaties en organisaties 

1. Het aantal m2. wordt in de nota aangepast. 
Zie wat betreft de gebiedsindeling onze reactie bij BBOG punt 4. 
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in de wijk wordt lastig in zo'n groot gebied. Bovendien zijn er geen 
Buurtwelzijnteams en ook nauwelijks of geen andere beroepskrachten als 
kinder- en jongerenwerkers. 

Het bestuur is erg teleurgesteld dat de 10 uren zakelijke leiding voor het 
buurtcentmm als onderdeel van de Vensterschool vervallen. Zij vraagt 
zich af wie straks de leidinggevende taken en de afstemming met de 
Vensterschoolpartners gaat doen. Voor het totale gebied is straks 13 uur 
zakelijke leiding/coordinatie beschikbaar. De huidige zakelijk leider 
vervult al een belangrijke rol in de activiteitenprogrammering, die in 
samenspraak met het Poortershoes tot stand komt. 
Het bestuur pleit dan ook voor meer uren zakelijk leider/coordinator. De 
13 uren die nu overblijven, moeten gedeeld worden met meer 
accommodaties in een groter gebied en dat is volgens het bestuur een 
"onmogelijke opgave". 

3. Voorgesteld wordt om de fiinctiebenaming te wijzigen in "Coordinator 
wijkaccommodaties" omdat deze term beter recht doet aan de beide 
aspecten van de functie. 

Het bestuur is bezorgd over de toekomst van de mensen in ID-banen. Niet 
alleen zullen de meesten van hen vanwege hun leeftijd niet meer aan het 
werk komen. Ook is er zorg ofer in de toekomst nog voldoende, capabele 
medewerkers zijn om de kwaliteit te bieden die we nu gewend zijn. 

2. In de nieuwe nota is de afstemming met andere organisaties waaronder 
Vensterschoolpartners onderdeel van de taak van de coordinator 
accommodaties. Voor het gebied Centmmwijken is hiervoor 8 uren 
beschikbaar. Daamaast is aan het Poortershoes als grote accommodatie 5 
uur zakelijke leiding toegekend. Wij erkennen dat het aantal uren voor 
programmatische ondersteuning, gelet op de omvang van het gebied en 
het ontbreken van andere beroepskrachten, weinig is. Daarom willen we 
hier een uitzondering maken op de uniforme toedeling van 
programmatische ondersteuning. Wij stellen voor om voor het gebied 
Centmmwijken 4 uur extra beschikbaar te stellen en voor Hoogkerk 4 uur 
minder. Dit laatste omdat het in Hoogkerk gaat om de ondersteuning van 
slechts twee besturen. Hoogkerk is tevens het kleinste gebied. 

Voorstel tot wijziging: 
Het aantal uren programmatische ondersteuning voor het 
gebied Centrumwijken uitbreiden van 8 naar 12 uur. Het 
aantal uren voor het gebied Hoogkerk e.o. wordt met 4 uur 
verlaagd. 

3. Deze uren beheer zijn bestemd voor de programmatische ondersteuning. 
Het gaat vooral om een extra taak voor het beheer en niet zozeer om de 
invoering van een nieuwe functie. We laten daarom vooralsnog de 
fiinctiebenaming achterwege en zullen de tekst van de nota hierop 
aanpassen. 

Voorstel tot wijziging: 
We schrappen de term 'coordinator accommodaties'. 

4. Zie onze reactie bij BBOG punt 10. 
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6. Buurtcentrum het Poortershoes 

Het bestuur vindt het een goede keuze om het budget voor het 
accommodatiebeleid vrijwel ongewijzigd te laten. Zij is niet tegen de nieuwe 
indeling in het gebied Centmmwijken, maar plaatst een aantal 
kanttekeningen: 

1. De uren zakelijke leiding/coordinatie voor het totale gebied is een magere 
13 uur. Hierin moet voor drie of vier (?) accommodaties personele 
bezetting worden geregeld en leiding worden gegeven. Verder betekent de 
noodzakelijke afstemming met diverse wijkorganisaties, gelet op het 
ontbreken van Buurtwelzijn, een taakverzwaring voor het bestuur en de 
programmatisch coordinator. 

2. Het bestuur wil graag de huidige ID-medewerkers behouden en willen 
graag hierover een gesprek. 

3. Het bestuur wijst erop dat het Poortershoes, anders dan wat in de nota 
staat, wel degelijk een spontane inloopfunctie heeft. 

1. Zie voor ons voorstel m.b.t. urenuitbreiding onze reactie bij Stadspark 
punt 2. De uren programmatische ondersteuning zijn bedoeld voor vier 
accommodaties. Het beheer van buurtkamers is onderdeel van het 
gebiedsbudget en buurtkamers participeren in de gebiedsprogramma. 

2. Over de mogelijkheden om de huidige ID-banen te verduurzamen, willen 
wij graag in gesprek gaan met het bestuur. 

3. In de wijktafel was bij de deelnemers de spontane inloopfunctie van het 
Poortsershoes blijkbaar niet bekend. 

GEBIED VINKHUIZEN 

7. Stichting 't Vinkhuys 

1. Het bestuur complimenteert de gemeente met de zorgvuldige 
totstandkoming en de heldere opzet van de nota en onderschrijft in grote 
lijnen de visie en de uitgangspunten. Wel vindt zij het jammer dat er geen 
duidelijke relatie wordt gelegd met het brede welzijnswerk en de manier 
waarop de professionele organisaties het vrijwilligerskader betrekken bij 

1. Zie onze reactie bij BBOG punt 1. 
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de ontwikkeling en uitvoering van het welzijnsbeleid. 

Het bestuur onderschrijft de maatregel om de programmatische 
ondersteuning voor het gebied onder te brengen bij de grote wijkcentra. 
Verder zegt zij dat de gemeente de activiteiten in de accommodaties 
beperkt tot de ontmoetingsfiinctie, maar dat het Vinkhuys daamaast een 
eigen cursusaanbod en activiteitenprogramma heeft. Met betrekking tot 
de samenwerking en wijkprogrammering wordt in Vinkhuizen al intensief 
samengewerkt, waarbij het Vinkhuys een aanjagende en coordinerende 
rol heeft (accommodatieoverleg). 

Het bestuur merkt op dat de landelijke richtlijn van 1000-1500 m2. per 
10.000 inwoners wellicht niet meer actueel is in een samenleving met 
toenemende vergrijzing en de gevolgen van de WMO en AWBZ. Verder 
merkt zij op dat de wijken de Held en Reitdiep beter bij het gebied 
Vinkhuizen ondergebracht kunnen worden. Veel inwoners van deze 
wijken maken gebruik van de voorzieningen in Vinkhuizen. 

We hebben in de nota aangegeven dat het ons verstandig lijkt om de uren 
voor programmatische ondersteuning en zakelijke leiding waar mogelijk 
neer te leggen bij een persoon, mits deze voor beide taken over de juiste 
kwaliteiten beschikt. Maar de nota zegt niets over het onderbrengen van 
deze uren bij de grote centra. We vinden het belangrijk dat alle besturen, 
ook van de kleine accommodaties, voldoende zeggenschap hebben over 
de aansturing van de coordinator accommodaties. Hiervoor willen we in 
ieder geval de uitkomsten van het onderzoek naar de beheerorganisatie 
afwachten. Zie verder onze beantwoording bij BBOG punt 13. 
In onze visie is de ontmoetingsfunctie niet beperkt tot een bepaald soort 
activiteiten, maar vallen daar bijvoorbeeld ook cursussen etc. onder. 

Zoals we in de nota ook aangeven, nemen we aan dat de behoefte aan 
ruimte voor ontmoeting en activiteiten zal toenemen; naar de aard en 
omvang wordt momenteel onderzoek gedaan. Dit kan betekenen dat de 
normering voor de gesubsidieerde m2. in de toekomst aangepast zal 
worden, waarbij we ook rekening houden met aanbod van andere (niet-
gesubsidieerde) ruimte. Deze nota is daarom een tussenstap. 

Met betrekking tot de Held en Reitdiep: Reitdiep wordt in de 
buurtenindeling van de gemeente gerekend tot Dorkwerd en wordt samen 
met de Held gerekend tot het gebied Hoogkerk. Gelet op uw argumenten 
en de ligging van beide wijken, zullen we deze in het 
accommodatiebeleid rekenen tot het gebied Vinkhuizen e.o. Dit betekent 
dat het aantal bewoners van Vinkhuizen e.o, stijgt naar 16.100 en van 
Hoogkerk daalt naar 10.900. 

Voorstel tot wijziging: 
Inwoners van de wijken de Held en Reitdiep worden gerekend 
tot het gebied Vinkhuizen in plaats van Hoogkerk. Vinkhuizen 
wordt 16.100 inwoners en Hoogkerk wordt 10.900 inwoners. 
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4. Met betrekking tot het beheerbudget per gebied is het niet duidelijk hoe 
de bedrijfsvoering van het Vinkhuys daarin past. Verder noemt het 
bestuur de optie om het beheer onder te brengen bij een gezamenlijk 
bestuur op gebiedsniveau. De korting op het beheer van de Wende vindt 
het bestuur zorgelijk. 

5. Het bestuur heeft moeite om een sluitende begroting te realiseren als 
gevolg van gestegen huisvestings- en personeelskosten. De stichting is 
eigenaar van het pand en heeft vanwege de ouderdom en de monumentale 
status te maken met hoge onderhoudskosten. Het bestuur is blij met de 
gelijkschakeling in exploitatiesubsidie en hoopt dat deze maatregel al in 
2013 kan ingaan. 

6. Het bestuur pleit voor het behoud van de ID-banen en denkt dat het 
wegvallen van deze banen niet makkelijk kan worden gecompenseerd met 
inzet van vrijwilligers en mensen op een participatiebaan. 

7. Tenslotte is men het niet eens met de korting voor de overheadkosten, 
want net als WerkPro heeft ook 't Vinkhuys te maken met 
overheadkosten. 

Reacties B&W 

4. Het uitgangspunt bij onze nieuwe toedeling van beheer per gebied is een 
beheerpool op gebiedsniveau, waarbij de inzet wordt afgestemd op de 
programmering. Hoe de bedrijfsvoering van centra met beheer in eigen 
dienst hierin past, moet nader bekeken worden. Dit willen we met u 
bespreken nadat de uitkomsten van het onderzoek naar de 
organisatievorm van het beheer bekend zijn. Wij verwachten dat het 
formele werkgeverschap geen belemmering hoeft te zijn om in het gebied 
afspraken te maken over de daadwerkelijke inzet van het beheer. 
Zie verder onze reactie bij BBOG, punt 13 en m.b.t. beheer voor De 
Wende punt 1. 

5. Destijds bij de invoering van de nota Anders en Beter wilde het bestuur 
niet deelnemen aan de vorming van een gezamenlijk onderhoudsbudget, 
maar heeft uitdmkkelijk verzocht om beschikking te krijgen over het 
'eigen' deel. Het onderhoudsbudget is sindsdien jaarlijks beschikt aan het 
Vinkhuys. Het Vinkhuys kan nu geen aanspraak maken op het 
gezamenlijk onderhoudsbudget en andere middelen zijn op dit moment 
niet beschikbaar. 
De gelijkschakeling in exploitatiesubsidie wordt gefinancierd door 
verschuiving binnen het huidige budget die m.i.v. 2015 plaatsvindt. 

6. Zie onze reactie bij BBOG punt 10. 

7. Zie onze reactie bij BBOG punt 8. 

8. Buurtcentrum de Wende 1 

Het bestuur onderschrijft de noodzaak van samenwerking op wijkniveau en 
constateert dat dit in Vinkhuizen al gebeurt. 1. Met de toewijzing van beheer op grond van het aantal m2. willen we een 

basis leggen voor het beheer in een gebied. Het is aan de besturen in het 
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1. De Wende wordt met € 20.000,- op het beheer gekort en is het niet eens 
met de toewijzing van beheer op basis van het aantal m2. Het aantal m2 
zegt niks over activiteiten en bezoekersaantallen. Het verlagen van de 
beheersubsidie leidt tot een beperking van de openingstijden en mogelijk 
van het activiteitenaanbod. 

2. Het bestuur wil graag meer mimte voor het aaimemen van 'feesten en 
partijen'. 

3. Het bestuur ziet een spanning tussen de in de nota geconstateerde 
behoefte aan meer workshops en de voorgenomen korting op beheer. 
Verder zou zij graag een diepgaander onderzoek willen naar de aard van 
de gewenste workshops. 

4. Het bestuur is het niet eens met de indeling van De Held bij Hoogkerk. 
Bewoners van deze wijk en ook van de wijk Reitdiep (die in de nota niet 
wordt genoemd) maken vooral gebmik van de voorzieningen in 
Vinkhuizen. Beide wijken zouden bij Vinkhuizen gerekend moeten 
worden. 

5. Het bestuur wil graag meer inspraak hebben bij de organisatie van het 
beheer. Ook het eigen werkgeverschap zou een optie kunnen zijn. Een 
direct dienstverband zou een positieve invloed kunnen hebben op de 
kwaliteit van de werkzaamheden. 

Reacties B&W 

gebied om het beheer te koppelen aan de programmering en te bepalen 
hoe het beheer daadwerkelijk wordt ingezet. In het beheer van 
wijkaccommodaties zal daamaast ook de inzet van wijkbewoners en 
andere groepen nodig zijn. 

2. De nieuwe Horecawetgeving biedt de mogelijkheid om onder bepaalde 
voorwaarden de verhuur van wijkaccommodaties voor particuliere 
feesten en partijen toe te staan. Hiervoor zullen wij, in overleg met de 
accommodatiebesturen, nadere regels ontwikkelen en het is de bedoeling 
dat deze ingaan op 1 januari 2014. 

3. De vraag naar nieuwe activiteiten hoeft niet altijd tot een uitbreiding van 
het programma te leiden, maar kan ook leiden tot een wijziging van het 
programma. 
De algemene behoefte aan meer workshops kwam naar voren uit het 
Stadspanel-onderzoek. De vraag hoe deze behoefte er in de eigen wijk 
precies uitziet, zou het bestuur kunnen bespreken in het accommodatie
overleg of neerleggen bij de programmatisch coordinator. 

4. Zie onze reactie bij 't Vinkhuys, punt 3. 

5. Zie onze reactie bij het Floreshuis, punt 1. 

9. Bewonersvereniging Wijk Reitdiep | 

1. De bewonersvereniging vindt het opvaUend dat in de nota weinig 
aandacht is voor wijken, waar geen gesubsidieerde accommodatie is. De 
wijk Reitdiep wordt zelfs helemaal niet genoemd.. De 

1. Bewoners in wijken zonder gesubsidieerde accommodaties zijn in het 
algemeen aangewezen op accommodaties in de aangrenzende wijken. 
Wij onderkennen de behoefte aan ontmoetingsactiviteiten in de eigen 
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bewonersvereniging mist een geschikte wijkaccommodatie en maakt voor 
haar activiteiten gebmik van andere ruimten in de wijk. De kosten 
hiervoor kunnen niet uit de gemeentelijke wijksubsidie van de 
bewonersvereniging betaald worden. Het bestuur pleit voor het 
beschikbaar stellen van een extra budget waarmee de wijk zelf een 
accommodatie kan regelen en dringt erop aan hiervoor bedragen op te 
nemen in de nota. 

2. Het bestuur merkt op dat de nota niet aangeeft hoe de vergoeding voor 
huurkosten wordt berekend in relatie tot het activiteitenplan. 

3. Tenslotte wijst het bestuur op de verbouwing van de school in hun wijk 
en de mogelijkheid om hier een eigen plek voor de bewonersvereniging te 
realiseren. 

Reacties B&W 

wijk. Om bewoners(organisaties) enigszins tegemoet te komen, stellen 
wij een beperkt budget beschikbaar. Hiermee kunnen 
bewoners(organisaties) incidenteel gebmik maken van andere plekken in 
de wijk. Dit voorstel is in de financiele bijlage opgenomen als 
"Incidentele stimuleringssubsidie" met een bedrag van € 20.000,-. Deze 
naamgeving is inderdaad onduidelijk en wordt gewijzigd in "Incidentele 
subsidies huurkosten". Wij merken op dat dit budget bestemd is voor alle 
wijken waar geen gesubsidieerde accommodatie is. 

Voorstel tot wijziging: 
In dc nota wordt de naamgeving voor het budget "incidentele 
subsidie/stimuleringssubsidie" gewijzigd in: Incidentele 
subsidies huurkosten. 

2. Voor een incidentele subsidie in de huurkosten moet in elk geval een 
activiteitenplan aanwezig zijn. Overige subsidievoorwaarden en de 
verdeling van het budget zullen we verder uitwerken, nadat de nota is 
vastgesteld. 

3. Wij hebben helaas buiten het hierboven genoemde budget in het 
accommodatiebeleid geen middelen beschikbaar voor het realiseren van 
nieuwe ontmoetingsplekken. Wel zijn wij met 02G2 in overleg over het 
geschikt maken van onderwijsruimte voor ontmoeting. 

GEBIED PADDEPOEL/SELWERD/TUINWIJK 

10. BSV Selwerd 1 

1. Het bestuur trekt in twijfel in hoeverre de wijkpeiling representatief 
is en of hieruit de juiste conclusies getrokken worden. Volgens hen 

1. Zowel uit de wijktafel als uit de L&V-monitor blijkt dat bewoners over 
het bereik van BSV Selwerd een andere mening zijn toegedaan. Voor de 
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is het bereik goed, met name onder kinderen. 

2. Het bestuur wil graag duidelijkheid over de eventuele beeindiging 
van subsidie. Hiervoor is een buurtbijeenkomst aangekondigd en 
het bestuur wil graag weten wanneer deze plaatsvindt. 

Reacties B&W 

wijktafel (18 deelnemers) is breed uitgenodigd en niet geselecteerd. De 
L&V monitor is wel representatief Alle uitkomsten zijn meegenomen in 
onze afwegingen, maar we hebben hieruit nog geen conclusies getrokken 
(zie hiema). 

2. We stellen voor om in Selwerd 20.000 euro te bezuinigen op de huidige 
accommodatiesubsidies (BSV Selwerd en De Berk). Hoe dit emit ziet en 
welke subsidie beeindigd wordt, is onderwerp van gesprek in het 
komende proces van 'wijkvemieuwing op uitnodiging'. Het besluit 
hierover zal na de vaststelling van deze nota genomen worden, naar 
verwachting dit najaar. We begrijpen dat dit voor het bestuur onzekerheid 
met zich meebrengt, maar we vinden het belangrijk om wijkbewoners 
hierin een stem te geven. 

11. Buurtcentra Sonde 2000/De Tuinwijk 

1. Het bestuur vindt het een illusie om de bezoekers een afspiegeling 
van de wijk te laten zijn. Het buurtcentrum richt zich op de 
wijkgebonden bewoners in de directe omgeving en op toekomstig 
gebmik door nieuwe WMO-groepen. 

2. Wat betreft de betrokkenheid van bewoners bij de programmering 
en evaluatie vindt het bestuur dat ze hiervoor al voldoende 
initiatieven nemen. Ze wil niet in een ongestructureerde Poolse 
Landdag in de wijk terechtkomen die hun programmering gaat 
bepalen. Ze vindt het niet ondenkbaar dat in zo'n ongedefinieerde 
verzameling van wijk-meebeslissers uiteindelijk toch iedereen voor 
zijn eigen belang zal gaan. Het bestuur staat wel open voor 
intensiever overleg met de wijkorganisaties en beroepskrachten, 
onder voorwaarde dat het voor de vrijwillige bestuurders geen 
dagtaak wordt. Het bestuur waardeert de inzet van een 
programmatisch coordinator. 

1. Wij vinden het van groot belang dat een wijkcentmm zich niet alleen 
richt op de huidige bezoekers, maar zich ook inspant om andere 
wijkbewoners te bereiken. Onze gesubsidieerde accommodaties zijn 
bedoeld voor alle wijkbewoners en we willen dat temg zien in het bereik. 

2. In ons beleid zetten we in op een betere afstemming op de behoefte van 
de wijk (de buurt stuurt). Het is aan de besturen om hiervoor samen met 
de programmatisch coordinator de juiste vorm te vinden en deze vorm 
kan per wijk verschillen. Hoewel "een ongedefinieerde verzameling van 
wijk-meebeslissers" ook ons geen ideale vorm lijkt, is het bestaan van 
verschillende belangen geen reden om bewoners geen invloed te geven. 
Zonder die inbreng is het risico groot dat het programma een vertaling is 
van een beperkt aantal belangen. Een goed programma is in onze optiek 
een vertaling van een mix van belangen. 

3. Op dit moment is nog niet bekend hoe het beheer van de Vensterscholen 
vorm gaat krijgen. Binnen het nu voorgestelde accommodatiebeleid 
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3. Het bestuur is blij met het onderzoek naar een aparte 
beheerstichting, maar wijst ook op een andere optie, namelijk het 
organiseren van beheer in Vensterschoolverband. Hiervoor worden 
op dit moment plannen ontwikkeld en het bestuur roept op om 
hierover snel duidelijkheid te geven. Gelet op de regelmatige 
gevoelens van onveiligheid bij sommige bezoekers is het bestuur, 
mede vanuit de prioritaire relatie met de overige 
Vensterschoolpartners, in eerste instantie geinteresseerd in het 
garanderen van professioneel beheer in het eigen centmm en het 
hele Vensterschool-complex. 

4. Het bestuur betreurt de flinke bezuiniging op het beheer in het 
gebied. Het verbaast het bestuur dat het nieuwe gebouw voor 
buurtcentmm Tuinwijk gedegradeerd wordt tot buurtkamer. De 
programmatische uitdaging in combinatie met vereiste 
vergunningen en diploma's maakt ook hier professioneel beheer 
noodzakelijk. 

Reacties B&W 

regelen we het beheer met betrekking tot onze gesubsidieerde sociaal-
culturele accommodaties. Dit beheer moet op wijkniveau worden 
afgestemd op de programmering van de betreffende accommodaties. Die 
programmering wordt bepaald in overleg met verschillende partijen, 
waaronder Vensterschoolpartners. Het beheer van de vensterschool is niet 
de eerste en enige verantwoordelijkheid van de daarin gevestigde sociaal-
culturele accommodatie. 

4. In dit gebied wordt alleen bezuinigd op het beheer van Buurtcentmm 
Tuinwijk. Deze accommodatie wordt aangemerkt als buurtkamer, 
vanwege de functie voor een beperkt gebied en op loopafstand de brede 
wijkfunctie van Sonde 2000. Wat betreft de vergunningen en diploma's 
verwijzen we naar onze reactie op BBOG punt 5. 

12. Mevrouw L. van Hoffen - bewoner Tuinwijk 

1. Mevrouw stelt de noodzaak voor een nieuw buurtcentmm 'oude stijl' in 
Tuinwijk aan de orde. De groepen waarvoor deze accommodatie bedoeld 
is, kunnen ook terecht in Vensterschool/Sonde 2000 en BSV Waterman 
en doen dat nu gedeeltelijk ook al. Voor activiteiten kan mimte gehuurd 
worden in andere accommodaties zoals scholen en kerken. Sonde 2000 is 
op dit moment vrij onbekend voor bewoners van Tuinwijk en de vraag is 
of dat verbetert als er op loopafstand een ander buurtcentmm gehandhaafd 
wordt. 
Verder zijn bewoners buitenspel gezet als het gaat om de invuUing van 
het nieuwe buurtcentmm. Daarover wordt gepraat met professionals en 
het bestuur van Sonde/Tuinwijk die weinig contact met bewoners 
hebben/lijken te zoeken. Op dit punt lijkt 'de Kanteling' nog niet ingezet. 
Als de accommodatie er toch komt, dan pleit zij voor een buurtcentmm 

1. Het besluit om het huidige buurtcentmm te herbouwen is destijds mede 
op verzoek van bewoners genomen. Bewoners zijn daarbij ook betrokken 
geweest bij de planontwikkeling, waarbij eind januari j.l. een 
schetsontwerp aan bewoners is gepresenteerd. De architect is inmiddels 
bezig met het definitieve ontwerp, dat op korte termijn opnieuw met 
bewoners besproken zal worden. Wij zien in deze reactie niet direct 
aanleiding deze nieuwbouw te heroverwegen, maar het is uitdmkkelijk de 
bedoeling dat het een plek wordt voor de bewoners in deze buurt. We 
vinden het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de 
programmering en we verwachten dat het bestuur daar ruimte voor geeft. 
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'nieuwe stijl' met de volgende suggesties voor het gebmik: werkplek en 
vergadermimte verhuur voor zzp-ers (stimuleren buurteconomie); verhuur 
voor feestjes; buurtontbijt (ontmoeting) en Wmo-groepen. 

2. Opgemerkt wordt dat de herbouw met de beoogde 332 m2 mim boven de 
norm van 150 m2 voor een buurtkamer zit. 

3. Zij pleit voor een grotere rol van bewoners, ook in het beheer. Nu is het 
'bidden en smeken' om voor buurtactiviteiten van de mimte gebmik te 
kunnen maken. Bewoners kunnen prima sleutelbeheerder zijn en 
sommigen hebben ook de benodigde horeca-papieren al en zo niet, dan 
kunnen hiervoor cursussen worden georganiseerd. 

4. De beoogde programma-coordinator kan bewonersinitiatieven 
aanmoedigen en faciliteren. Het gaat om het uitdagen van bewoners om 
'voor elkaar' activiteiten te organiseren i.p.v. professionals die iets voor 
een specifieke doelgroep doen. Zij pleit voor het gebmik maken van de 
kennis en kunde van bewoners zelf Die andere insteek vraagt ook om een 
heroverweging van burgerparticipatie. De gemeente moet niet op grond 
van te weinig burger-input zelf beslissingen nemen of laten afhangen van 
beroepskrachten, maar meer gebmik maken van cocreatie. 

Reacties B&W 

2. Naast gebouwen met een wijkbrede fiinctie hebben we accommodaties 
met een beperkte fiinctie voor een beperkte groep of een klein 
gebied/buurt. Deze noemen we buurtkamers, omdat ze een beperkte 
fiinctie hebben. Daamaast hebben we accommodaties kleiner dan 150 
m2. Ook deze hebben we benoemd als buurtkamer. 150 m2 is dus geen 
norm, maar een tweede reden om een accommodatie als buurtkamer te 
benoemen. 

3. Deze reactie onderschrijft ons beleid waarin we aangeven dat bewoners 
meer en op veel verschillende manieren bij de accommodaties, inclusief 
het beheer, betrokken willen/kunnen worden. Wij verwachten dat 
bewoners niet alleen betrokken worden bij de programmering, maar ook 
mogelijkheden krijgen om actief betrokken te zijn bij het beheer. Dit is 
niet alleen zeer gewenst, maar ook noodzakelijk, ook gezien de 
onzekerheid rondom de inzet van ID-ers. 

4. Dit zijn de kenmerken van de Kanteling die de basis vormen van ons 
Wmo-beleid cq. Welzijn Nieuwe Stijl. Dit is voor alle partijen een 
ontwikkelingsproces om deze Kanteling in de praktijk gestalte te geven. 
Ook in de verdere uitwerking van ons accommodatiebeleid willen we 
bewoners meer en anders betrekken, zoals bijv. het proces van cocreatie 
in de wijk Oosterpark. 

GEBIED HOOGKERK E.O. 

13. Dorpshuis Hoogkerk | 
In aanvuUing op de reactie van BBOG: 

1. In de praktijk blijkt dat de betrokkenheid van bewoners bij de 
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1. Het bestuur zet grote vraagtekens bij het buurtgestuurd werken. 
De ervaring is dat het in veel gevallen moeite kost om basale 
bewonersbetrokkenheid te bewerkstelligen. Het klinkt "heel erg hip en 
2.0", maar in de praktijk pakt het anders uit. 

2. Het bestuur is van mening dat de nota in zou moeten gaan op het 
functioneren van WerkPro. Want om in te kunnen spelen op de behoefte 
van de wijk is voldoende gekwalificeerd personeel nodig. Werkpro is al 
jaren niet in staat te leveren wat besturen vragen en dit zorgt voor veel 
fmstratie bij besturen. Het bestuur pleit voor een verbetering in de situatie 
bij WerkPro of voor afschaffing van de gedwongen winkelnering bij 
WerkPro. 

Reacties B&W 

samenleving onveranderd groot is, maar dat de vorm waarin bewoners 
zich in willen zetten, wel verandert. Een van de belangrijkste uitdagingen 
in het nieuwe accommodatiebeleid is de verbinding tussen de 
accommodaties en die nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid. Dit 
betekent concreet dat in het programma mimte is voor die nieuwe 
initiatieven. Bij die accommodaties waar die verbinding er is, blijkt ook 
dat bewoners zich graag willen inzetten voor de accommodatie. Daarbij 
zien we wel dat het soms lastig is om vrijwilligers te vinden voor de 
meer traditionele (bestuurs)functies, maar aansluiten bij nieuwe 
initiatieven leidt ook tot nieuwe netwerken. 

2. Het belang van goed beheer en de daarin gesignaleerde knelpunten staan 
voldoende in de nota genoemd (zie ook de evaluatie). We onderkennen 
de noodzaak tot verbetering en verkennen op dit moment twee opties om 
die kwaliteitsverbetering te realiseren. 

14. Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH) 

1. VWH is verheugd dat in de nota onderwerpen temgkomen die zij zelf 
heeft ingebracht en kan zich vinden in de oplossingsrichtingen die worden 
aangedragen en wil graag betrokken worden bij de uitwerking, met name 
op de thema's 'Organisatie accommodatiebeheer' en 'Programmering 
van activiteiten'. 

2. Het bestuur beschouwt de nota als een tussenstap. Een mogelijke 
volgende stap is het onderbrengen van de professionele partijen op het 
gebied van zorg en welzijn in een slagvaardige stichting onder aansturing 
van het stadsdeel. 

1. Wij zijn blij dat de bewonersorganisatie zich bij deze thema's betrokken 
voelt en ook bij de verdere uitwerking een rol wil spelen. Zonder de 
inbreng van bewoners zou de uitvoering van ons accommodatiebeleid 
niet mogelijk zijn. 

2. Meerdere besturen stellen voor om een beheerstichting op gebiedsniveau 
op te richten. Zie hiervoor onze reactie bij BBOG punt 13. 
In het hele sociale domein werken we steeds meer gebiedsgericht. We 
hebben nog geen standpunt ingenomen over de (formele) 
samenwerkingsverbanden waartoe dit uiteindelijk zou kunnen leiden. 

15. Steelande Wonen | 
Steelande Wonen ontvangt jaarlijks een subsidie voor de recreatieve 
voorziening in de Gabrielflat. De directie merkt op dat deze subsidie in de 
accommodatienota niet genoemd wordt en vraagt zich af of dit betekent dat de 

De voorstellen in de accommodatienota hebben geen betrekking op de 
bedoelde subsidie aan Steelande Wonen voor de Gabrielflat. Deze subsidie 
wordt verstrekt vanuit het gemeentelijk ouderenbeleid. 
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subsidie vervallen is. 

Reacties B&W 

GEBIED INDISCHE BUURT /KORREWEG/DE HOOGTE 

16. Het Floreshuis | 

Het bestuur complimenteert de gemeente met de inhoud van de nota. De 
gedurfde keuzes, de verbinding met WMO/AWBZ en de visie op sociaal-
culturele accommodaties sluiten aan bij de visie van het bestuur. Daamaast 
heeft het bestuur een aantal kritiekpunten: 
1. Het bestuur is blij met de toekenning zakelijke leiding, maar wil graag 

deze en de andere beheerders in eigen dienst, net als de andere grote 
MFC's. Het bestuur heeft geen goede ervaringen met het beheer vanuit 
WerkPro. Vooral nu de ID-banen gaan verdwijnen, is er geen reden meer 
om het beheer in dienst van WerkPro te laten. Bovendien zal er straks ook 
beheer zijn dat gefinancierd wordt door de andere instellingen in het 
nieuwe Floreshuis. Het bestuur is verantwoordelijk voor de totale inzet en 
de kwaliteh van het beheer en wil daarbij niet afhankelijk zijn van een 
derde partij; 

2. Het bestuur is blij met de programmatische ondersteuning, maar vraagt 
zich af waarom er een knip wordt gelegd in de uren zakelijke leiding en 
de uren programma coordinatie. Zij stelt voor deze uren te combineren en 
deze functie onder te brengen bij het Floreshuis. Deze functionaris werkt 
dan voor het hele gebied waarbij de medezeggenschap van de andere 
accommodaties wordt gewaarborgd door vertegenwoordigmg in het 
bestuur van het Floreshuis. Dit zou een goed initiatief zijn om op termijn 
te komen tot een stichting voor beheer, activiteiten en ondersteuning. 

1. Wij zetten in ons nieuwe beleid sterk in op meer zeggenschap van 
besturen over het beheer en we onderzoeken hoe dit het beste vorm 
gegeven kan worden. Die uitkomsten willen we eerst afwachten. We 
nemen aan dat met een andere organisatie van het beheer grotendeels 
tegemoet kan worden gekomen aan de bezwaren van het bestuur. We 
stellen voor om daarover te zijner tijd in gesprek te gaan met het 
Floreshuis, waarbij we ook zullen kijken naar de bijzondere situatie van 
deze accommodatie. 

2. Zie onze reactie bij 't Vinkhuys punt 2. 
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GEBIED OOSTERPARK ^ 

17. Stichting Jongeren Oosterpark (JOP) 

1. Het JOP onderschrijft de doelstelling om meer vrijwilligers uit de wijk 
actief bij de accommodatie te betrekken. Tegelijkertijd benadrakt het 
bestuur, dat professioneel en deskundig beheer onontbeerlijk is. Het 
bestuur accepteert dat er in deze tijd pijnlijke maatregelen nodig zijn, 
waaronder het verminderen van het beheer van het JOP. Zij tekenen 
hierbij aan dat de huidige beheerders bij onverhoopt ontslag weinig kans 
op de arbeidsmarkt hebben. Het bestuur dringt er daarom bij de gemeente 
op aan om - ook al is zij geen werkgever - te voorkomen dat deze mensen 
thuis komen te zitten. 

2. De nota geeft geen voUedige duidelijkheid over de financiele gevolgen 
voor het JOP. Het bestuur wil die duidelijkheid graag op korte termijn 
ontvangen . 

3. De visie van de gemeente betekent dat de taken van het bestuur zwaarder 
worden. Het bestuur wijst dit niet bij voorbaat af, maar wil wel meegeven 
dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat en dat er voor de continui'teit van 
het centmm ook professionele inzet nodig is. 

4. Het JOP onderschrijft van harte de samenwerking tussen accommodaties 
in de wijk en met wijkbewoners. Zij wil graag met alle betrokken partijen 
de mogelijkheden verkennen om te komen tot een brede 
wijkaccommodatie. Met het bestuur van SV Oosterpark is inmiddels 
contact gelegd om tot verdere samenwerking te komen. 

1. Wij realiseren ons dat de nieuwe toedeling van beheer zal leiden tot 
verschuivingen. Wij gaan ervan uit dat dit in goed overleg met de 
medewerkers gebeurt, waarbij in de Oosterpark ook rekening gehouden 
wordt met het beheer voor de toekomstige brede ontmoetingsmimte. Zie 
voor dit laatste ook onze reactie bij Bewonersorganisatie Oosterpark, 
punt 4. 

2. Bij de nieuwe beheertoedeling is de huidige, speciale beheerregeling voor 
jongerencentra vervallen. Hierdoor valt het JOP in de reguliere 
beheercategorie van 25.000,- euro. Dit betekent dat het JOP er in beheer 
aanzienlijk op achtemit zou gaan (42.500 euro). Dit is gedeeltelijk 
gecompenseerd met een verhoging van het basisbudget met €15.000,-, 
omdat we het belangrijk vinden dat er in dit gebied voldoende 
beheercapaciteit voor jongerenactiviteiten blijft. 

3. Wij onderkennen dat in het nieuwe accommodatiebeleid een groot beroep 
doet op vrijwillige besturen en wijkbewoners. Wij willen de besturen 
hierin faciliteren door ondermeer het beschikbaar stellen van uren 
programmatische ondersteuning. 

4. Wij zijn blij met de inzet van het JOP en zien met vertrouwen de beoogde 
samenwerking tegemoet. Het realiseren van een brede ontmoetingsfunctie 
zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, 
wijkbewoners en andere partijen. 
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18. Speeltuinvereniging Oosterpark (SVO) 

Het bestuur is erg geschrokken van de voorgenomen veranderingen in de 
Oosterparkwijk en bij SV Oosterpark. 

1. Het bestuur vindt de sloop van het huidige gebouw en de geplande 
nieuwbouw van slechts 100 m2 een drastische maatregel, die eerst met het 
bestuur gecommuniceerd had moeten worden en ook met het 
consultatiebureau in hetzelfde gebouw. De 'degradatie' tot buurtkamer 
valt zwaar. Het bestuur heeft veel initiatieven ondemomen tot 
samenwerking en verbinding in de wijk. De beheerder is gegroeid tot de 
spil in het gebouw en is noodzakelijk voor het toezicht op de speeltuin. 
Men is het niet eens met de omvang van het nieuwe gebouw. Ook vraagt 
het bestuur zich af waarom het consultatiebureau niet weer een plek in het 
nieuwe gebouw kan krijgen. 

2. Het bestuur merkt op dat de bezuiniging op m2. betekent dat de 
beschikbare mimte voor ontmoeting en activiteiten in Oosterpark onder 
de richtlijn komt. Verder is het bestuur van mening dat in deze wijk teveel 
beheer verdwijnt. Het bestuur stelt dat de gemeente er kennelijk voor kiest 
om het Treslinghuis te gaan gebruiken en plaats kanttekeningen bij die 
keuze. Zij vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de voorgestelde 
cocreatie met bewoners. Verder heeft het bestuur de indruk dat bezoekers 
van de verschillende accommodaties ook gehecht zijn aan die locatie. Het 
verplaatsen van activiteiten naar een andere accommodatie betekent niet 
dat de bezoekers ook meegaan 

3. In de nota staat dat Ons Belang en FEO vooral een functie voor ouderen 
hebben. Het bestuur vraagt zich af waarom dit 'niet goed' zou zijn en 
wijst erop dat dit conform de nota 'Anders en Beter' is, waarin deze 
rolverdeling is voorgesteld. Ook plaatst het bestuur vraagtekens bij de 

1. De voorgestelde maatregelen voor SVO hebben te maken met de slechte 
staat van het gebouw. Deze situatie is al lange tijd bekend en regelmatig 
besproken met de Speeltuincentrale, onze gesprekspartner voor de 
subsidies. Gelet op de functie van SVO in de wijk hebben we 
verschillende opties bekeken, maar wij zien binnen de beschikbare 
middelen helaas geen andere mogelijkheden dan sloop en gedeeltelijke 
nieuwbouw. We kunnen ons voorstellen dat het bestuur graag 
rechtstreeks geinformeerd had willen worden en we stellen voor om dit 
gesprek alsnog te voeren. Daarbij blijven wij vooralsnog uitgaan van 
nieuwbouw met een omvang van 100 m2. Dit biedt naar onze mening 
voldoende ruimte voor (kinder)activiteiten. Extra mimte voor het 
consultatiebureau is niet nodig, omdat uit ons overleg met deze 
organisatie is gebleken dat zij (los van sloop/nieuwbouw) van plan is te 
verhuizen naar het nieuwe Floreshuis. 

2. Het is onze bedoeling om in de Oosterpark voldoende m2 terug te 
brengen voor een brede ontmoetingsfunctie. Zie voor het hiervoor 
gereserveerde bedrag onze reactie bij Bewonersvereniging Oosterpark 
punt 4. In onze visie is een brede ontmoetingsfunctie bij voorkeur 
gekoppeld aan andere functies. De invuUing, inclusief de locatie van een 
centrale ontmoetingsplek wordt besproken met bewoners. 

3. In de nota Anders en Beter is per gebied gekeken welke accommodaties 
beschikbaar zijn voor algemene ontmoeting en welke een functie hebben 
voor specifieke groepen. Voor Ons Belang en FEO is inderdaad gesteld 
dat ze een fiinctie hebben voor ouderen, maar daamaast geeft deze nota 
aan dat alle accommodaties in de Oosterpark een algemene 
ontmoetingsfunctie (moeten) vervuUen. 
In de huidige nota constateren wij dat Ons Belang geen brede wijkfunctie 
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motivering om Ons Belang aan te merken als buurtkamer "gezien de hoge 
bezoekersaantallen". 

4. Het bestuur wijst erop dat de subsidie voor het onderhoud van de 
speeltuin ten onrechte verlaagd wordt. 

Reacties B&W 

heeft, maar gelet op de hoge bezoekersaantallen wel een belangrijke 
functie voor een bepaalde groep (ouderen). Daarom is deze 
accommodatie aangemerkt als buurtkamer. 

4. Het bedrag voor onderhoud van de speeltuin is inderdaad niet juist, dit zal 
worden aangepast. 

Voorstel tot wijziging: 
In de nota wordt het bedrag voor onderhoud speeltuin SVO 
vastgesteld op 5.104,- euro. 

19. BSV FEO 

Het bestuur van BSV FEO doet een dringend beroep op de gemeente om deze 
accommodatie te blijven subsidieren. Zonder subsidie zal de accommodatie 
gesloten moeten worden. De vereniging telt 120 gezinnen die lid zijn. 
Daamaast maken vele andere groepen gebmik van het gebouw, waaronder 
ouderen. Ook voor kinderen is de speeltuin belangrijk. BSV FEO heeft 
volgens het bestuur een belangrijke buurtfunctie. 

In onze visie geven we de voorkeur aan grotere gebouwen met een brede 
ontmoetingsfunctie en waar mogelijk een combinatie met andere ftincties. 
Ook in de Oosterpark komt met regelmaat de behoefte aan een centrale 
ontmoetingsruimte naar voren. Blijkbaar kunnen de huidige accommodaties 
niet in deze behoefte voorzien en dit wordt bevestigd door de uitkomsten van 
de L&V-monitor. 
We willen graag samen met bewoners een brede ontmoetingsfunctie 
vormgeven, maar dit zal binnen de huidige middelen gerealiseerd moeten 
worden. Ons voorstel om de subsidie voor BSV FEO te beeindigen, is 
gebaseerd op de huidige beperkte ontmoetingsfunctie en de decentrale 
ligging, waardoor deze locatie niet geschikt is als centrale ontmoetingsplek. 
We zullen met het bestuur onderzoeken ofer mogelijkheden zijn om de 
exploitatie van het gebouw zelfstandig voort te zetten. De speeltuin houden 
we in stand. 

20. Bewonersorganisatie Oosterpark 1 

1. Het bestuur geeft aan dat zij op 7 maart jl. ook een reactie heeft gegeven 
[op de in febmari gepresenteerde hoofdlijnen van de nota] en betreurt het 
dat daar niet op is gereageerd. De inspraakreactie op de conceptnota is 

1. Op de eerdere reactie is niet apart gereageerd; deze reactie is 
meegenomen bij het opstellen van de conceptnota. In de eerdere reactie 
deed het bestuur ook een oproep om de inspraakprocedure op een andere. 
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een aanvuUing op de eerdere reactie van maart. 

2. Het bestuur vraagt zich af of de vraag om een centrale ontmoetingsmimte 
wel echt van de bewoners komt of- zo is de indmk - vooral van 
professionals en/of instellingen. Het bestuur wil graag weten hoeveel 
bewoners zijn geraadpleegd en hoeveel daarvan voor een centrale 
ontmoetingsfunctie zijn. 

Het bestuur geeft aan dat er in de wijk meerdere accommodaties zijn die 
als centrale ontmoetingsruimte kunnen dienen. Zij leest tussen de regels 
door een voorkeur voor het Treslinghuis en merkt op dat dit weliswaar 
centraal gelegen is, maar vooral gericht is op professionele 
dienstverlening en verhuur. Het bestuur pleit er voor om bij de afweging 
vooral ook het JOP te betrekken. Bij de recente renovatie van het JOP-
terrein hebben bewoners al aangegeven hier graag een bredere 
ontmoetingsfunctie te willen zien. 

4. Het bestuur betwijfelt of het gereserveerde bedrag van 30.000 ,- euro 
voldoende is voor de exploitatie van een centrale ontmoetingsruimte. 

meer ludieke manier vorm te geven, maar hiervoor ontbrak helaas de tijd. 

2. De vraag naar een centrale ontmoetingsmimte bestaat al langer en komt 
met regelmaat uit diverse contacten in de wijk naar voren. Een aantal 
jaren geleden heeft het toenmalige bestuur van de bewonersorganisatie 
hiervoor ook expliciet aandacht gevraagd. Tegelijkertijd blijkt uit de 
L&V-monitor dat de huidige accommodaties die brede 
ontmoetingsfunctie niet vervuUen; het gebmik van deze accommodaties 
ligt al jaren onder het stedelijk gemiddelde. Al deze signalen zijn voor 
ons aanleiding om deze vraag op te pakken en deze samen met bewoners 
verder te onderzoeken. Hiervoor is een proces van cocreatie gestart. 

3. In het proces van cocreatie zullen allerlei opties meegenomen worden. 
Wij hebben hierbij niet op voorhand een voorkeur voor het Treslinghuis; 
onze voorkeur gaat wel uit naar een combinatie van ontmoeting met 
andere functies. Overigens blijkt uit de L&V-monitor dat bewoners zelf 
op dit moment het Treslinghuis het belangrijkste gebouw vinden voor 
ontmoeting en activiteiten. 

4. Gelet op het aantal inwoners (landelijke richtlijn) hebben we de intentie 
om in de Oosterpark een centrale ontmoetingsplek te realiseren van 350 
m2. Hiervoor is een stmctureel bedrag nodig is van circa 82.000,- euro 
(35.000 voor huur, 22.000 voor exploitatie/gebouwkosten en 25.000 voor 
beheer). Met het gereserveerde bedrag van 30.000 euro wordt inderdaad 
slechts een gedeelte gedekt. De overige 52. 000 euro moet door 
verschuivingen binnen het totale budget gerealiseerd worden. 

Voorstel tot wijziging: 
Voorstel 1 wordt: Samen met bewoners onderzoeken welke 
wensen en mogelijkheden er in de wijk zijn om een brede 
ontmoetingsfunctie voor alle wijkbewoners te realiseren. De 
intentie is om voor de brede ontmoetingsfunctie een ruimte van 
maximaal 350 m2 te subsidieren. Voor de financiering van de 
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5. Tenslotte pleit het bestuur ervoor om bewoners nadmkkelijk een stem te 
geven in de jaarlijkse besteding van het subsidiebedrag en het 
activiteitenprogramma 

structurele lasten (circa 82.000,-) is een budget beschikbaar 
van 30.000, euro. De overige 52.000 moet door verschuivingen 
binnen het totale budget gerealiseerd worden. 

5. In het nieuwe beleid willen we bewoners een grotere rol geven in de 
programmering en in de evaluatie ('de buurt stuurt'). 

GEBIED DE WIJERT/CORPUS/HELPMAN 

21. MFC de Wijert/Helpman 

Het bestuur complimenteert de gemeente omdat er niet bezuinigd wordt. 
Verder staat het bestuur achter de keuze om de behoefte van de wijk centraal 
te stellen. Ook de uitwerking in grote centra en buurtkamers ziet zij als een 
logische keuze gelet op de brede activiteiten, de professionaliteit en de 
laagdrempeligheid. De volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

1. Er is geen reden voor de korting op het beheerbudget van de centra met 
beheer in eigen dienst. Ook deze centra hebben overheadkosten. 

2. Het bestuur vindt de inbedding in het bredere welzijnswerk wat "dun". Zij 
ziet dat er door de Rijksdecentralisaties nog veel onzekerheid is, maar 
voor wat betreft bijvoorbeeld het gemeentelijk kinderwerk hebben 
meerdere buurtcentra aangegeven dat er interesse is de uitvoering hiervan 
over te willen nemen. Het is jammer dat de nota dit niet vermeldt. 

3. Het bestuur pleit ervoor om de extra uren "coordinator accommodaties" 
niet onder te brengen bij een nieuw persoon of instituut, maar aan te 
sluiten bij bestaande stmcturen. 

1. Zie onze reactie bij BBOG punt 8. 

2. Zie voor 'inbedding in het bredere welzijnswerk' onze reactie bij BBOG 
punt 1. Voor wat betreft het gemeentelijk welzijnsbeleid waaronder 
kinderwerk merken wij op dat ook hierin nog veel onduidelijk is, mede 
gelet op de komende bezuinigsopgave. Zodra er meer duidelijkheid is, 
zullen we bij de verdere ontwikkeling hiervan ook andere partijen 
betrekken. 

3. Zie onze reactie bij BBOG punt 11. 
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4. Uit bijlage 1 blijkt een fors tekort aan gesubsidieerde m2 in 
Corpus/Wijert/Helpman. Dit onderstreept de noodzaak van een 
uitbreiding. Het bestuur zou de uitbreiding zelf kurmen financieren, maar 
mist hiervoor de medewerking van de eigenaar (Beak). Aan de gemeente 
is gevraagd hierbij te bemiddelen. 

4. We zijn bereid om hierover met BEAK in gesprek te gaan, waarbij we 
opmerken dat de nota niet voorziet in een subsidie voor exploitatiekosten 
van extra m2. 

GEBIED LEWENBORG E.O. 

22. Wijkcentrum het Dok 

Het bestuur is blij met de waardering voor het Dok. 
Voor de huidige kwaliteit is de personele formatie van groot belang, 
waaronder de huidige ID-medewerkers. Het bestuur heeft grote twijfels of 
ze na 2015 het wijkcentrum op dezelfde manier kunnen voortzetten. Het 
huidige werk van de ID-ers kan niet zomaar door vrijwilligers en mensen 
op een participatiebaan worden overgenomen. Vrijwilligers kunnen niet 
verplicht worden tot noodzakelijke scholing en participatiebaners hebben 
een beperkte draagkracht. 

2. Men vraagt om een vermiming van de huidige regels met betrekking tot 
(commerciele) verhuur. Volgens het bestuur zijn die mogelijkheden door 
de gemeente beperkt, omdat de subsidie voldoende zou zijn voor een 
gezonde exploitatie. 

3. De invoering van een programmatisch coordinator wordt toegejuicht. Het 
bestuur gaat er vanuit dat deze extra uren bij het Dok worden 
ondergebracht. Wanneer het Dok de andere accommodaties in het gebied 
kan adviseren, zal dit de afstemming en samenwerking ten goede komen. 

1. Zie ook onze reactie bij BBOG, punt lO.Wij gaan ervan uit dat juist bij 
een groot wijkcentrum als het Dok er voldoende regulier beheerpersoneel 
is met de vereiste diploma's. 

We hebben in de nota vastgesteld dat we de huidige tarievenstructuur met 
een nul-tarief voor (gesubsidieerde) sociaal-culturele activiteiten 
handhaven. Deze activiteiten hebben ook voorrang. Daarbij gaan we er 
nog steeds vanuit dat de huidige exploitatiesubsidie nagenoeg 
kostendekkend is. 
Wat betreft de verhuur voor feesten en partijen verwijzen wij naar onze 
reactie bij de Wende, punt 2. 

Zie onze reactie bij 't Vinkhuys, punt 2. 
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4. Het bestuur is het niet eens met de 'niet-nader gespecificeerde korting' op 
de beheersubsidie in verband met de overheadkosten beheerpool, want 
ook het Dok heeft overheadkosten. 

5. Het Dok heeft becijferd dat zij er in hun subsidie in 2015 tussen de 30 -
40.000 euro op achteruit gaan. 

6. Het bestuur vraagt hoe de gemeente de beheersubsidie per gebied verder 
vorm wil geven en vraagt of deze subsidie bij bestaande structuren in het 
gebied terecht komt. 

Reacties B&W 

4. Zie onze reactie bij BBOG, punt 8. 

5. In onze berekening is het beheerbudget voor het Dok circa 13.000 euro 
lager dan voorheen. 

6. Zie onze reactie bij 't Vinkhuys punt 4. 

GEBIED BEIJUM/DE HUNZE 

23. Stichting Buurtcentra in Beijum (BIB) en Stichting Trefpunt 

1. Beide besturen wijzen erop dat de bezuinigingen op de budgetten voor de 
Beijumkorf Ambiente en zakelijke leiding gevolgen heeft voor de 
openstelling van de overige accommodaties. 

1. Tot 2014 ontvangt het Trefpunt een extra subsidie uit Antillianenbeleid 
voor het beheer van Ambiente. De beeindiging van deze subsidie levert 
een knelpunt op. In het nieuwe accommodatiebeleid wordt dit 
gedeeltelijk gecompenseerd, omdat het Trefpunt voor de beheersubsidie 
in een hogere categoric valt. 
Verder vervallen voor BIB de huidige 10 uren voor zakelijke leiding. 
Deze uren zijn in 2007 speciaal toegekend vanwege de toen recente fusie 
van de drie buurtcentra en een nieuw bestuur dat extra ondersteuning 
nodig had. Nu de subsidie voor de Beijumkorf beeindigd wordt en er 
geen sprake meer is van een bijzondere situatie, is er geen reden meer 
voor een afwijkende regeling. 
We gaan ervan uit dat er met het beschikbare beheer een normale 
openstelling gerealiseerd kan worden, net als bij andere accommodaties. 
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2. Ook vraagt men zich af waarom Beijum slechts 10.000 euro krijgt voor 
zakelijke leiding. 

4. 

Het aantal inwoners in het gebied is hoger dan 13.100 zoals in de nota 
staat. De besturen vragen zich af of dit nog consequenties heeft voor de 
beheer- en exploitatiekosten. 

Men vraagt zich af hoe in deze wijk een multifunctioneel centrum 
gerealiseerd kan worden, als daarvoor geen middelen zijn opgenomen in 
de nota. 

5. Ook wordt gevraagd wie er verantwoordelijk is voor de verdeling en 
bewaking van de wijkbudgetten. 

De besturen vinden het goed dat de accommodatiebesturen meer 
betrokken worden bij de aansturing van het beheer. Ze vinden echter wel 
dat het werkgeverschap bij WerkPro moet blijven. 

2. Het budget zakelijke leiding van 10.000 euro is niet bestemd voor het 
gebied Beijum, maar specifiek voor het Trefpunt (interne 
bedrijfsvoering). Als jongerenaccommodatie krijgt deze accommodatie 
een budget voor circa 5 uur zakelijke leiding. Daamaast is er een 
gebiedsbudget voor Beijum/De Hunze waarover de besturen zelf 
beslissen. Dit kan desgewenst ook worden ingezet voor zakelijke leiding. 

3. Volgens de buurtenindeling van de gemeente wordt de Hunze gerekend 
bij Ulgersmabuurt. Hierdoor is het inwoneraantal van De Hunze in de 
nota ten onrechte geteld bij het gebied Lewenborg e.o. Dit zal worden 
aangepast. (Beijum: 15.900; Lewenborg: 21.300) 
Ook dan ligt het aantal gesubsidieerde m2 in Beijum nog steeds ruim 
boven de richtlijn. Deze correctie heeft daarom geen gevolgen voor de 
voorstellen in de nota. 

Voorstel tot wijziging: 
De inwoneraantallen van Beijum en Lewenborg worden 
gecorrigeerd. Beijum naar 15.900 en Lewenborg naar 21.300. 

4. Zie onze reactie bij punt 7. 

5. De besturen in het betreffende gebied zijn in eerste instantie samen 
verantwoordelijk voor de verdeling van het wijkbudget, in overleg met de 
beheerpool-organisatie. De bewaking van de budgetten is een taak van de 
beheerpool-organisatie. Zoals in de nota is aangegeven, wordt nu 
onderzocht ofde beheerpool-organisatie bij WerkPro blijft, of wordt 
ondergebracht in een aparte beheerstichting. 

6. Wij onderzoeken op dit moment hoe de zeggenschap van de besturen 
over het beheer verbeterd kan worden. De resultaten van dit onderzoek 
zullen uiteraard met de accommodatiebesturen besproken worden. 
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Aanvullende reactie van Stichting BIB: 

In aanvuUing op bovenstaande vindt Stichting BIB dat de nota weinig 
perspectief biedt op het gewenste wijkcentmm. De huidige 
accommodaties zijn niet multifunctioneel en niet centraal op een gunstige 
plaats. Het bestuur wil als een volwaardig multifunctioneel centrum 
functioneren in het centmm van de wijk en verwacht daar de kans toe te 
krijgen en ziet ook mogelijkheden. Uitbreiding in het Heerdenhoes (na 
vertrek van de school) is geen optie omdat de bewoners van Beijum-oost 
hier waarschijnlijk geen gebruik van zullen maken. 

Verder geeft het bestuur aan dat de werkelijke oppervlakte van het 
Heerdenhoes en de Kleihom groter is dan in de nota staat. Het bestuur 

7. Wij onderschrijven de mening van het bestuur dat de huidige situatie met 
verschillende decentraal gelegen accommodaties niet ideaal is. We willen 
de mogelijkheden voor een nieuw wijkcentmm samen met het bestuur 
onderzoeken en we zijn het met het bestuur eens dat de huidige lokaties 
hiervoor niet geschikt zijn. Een nieuw wijkcentmm voor Beijum zal 
binnen de huidige middelen gerealiseerd moeten worden. Evenals het 
bestuur geven wij voorkeur aan het combineren van ontmoeting met 
andere functies. Hiervoor zien wij ook verschillende mogelijkheden. 
Gezien het aantal inwoners en de reeds gesubsidieerde mimte in het 
Trefpunt is het onze intentie om in een nieuw centrum voor de 
ontmoetingsfunctie maximaal 500 m2 te subsidieren. De stmcturele 
kosten hiervoor worden geraamd op circa 150.000 euro (30.000 
exploitatie/gebouwkosten, 50.000 huur en 70.000 beheer). Deze kosten 
kunnen gedekt worden uit de huidige middelen voor het Heerdenhoes en 
de Kleihom. De mogelijkheden voor een nieuw wijkcentmm willen we in 
overleg met het bestuur, bewoners en andere partijen op korte termijn 
verder onderzoeken. 

Voorstel tot wijziging: 
Op korte termijn samen met bewoners, bestuur en andere 
partijen de mogelijkheden voor een nieuw wijkcentrum 
onderzoeken ter vervanging van de huidige BIB-locaties. De 
intentie is om in het nieuwe wijkcentrum een combinatie van 
functies te realiseren, waarbij voor de ontmoetingsfunctie 
maximaal 500 m2. gesubsidieerd wordt. De structurele lasten 
(circa 150.000,-) kunnen gedekt worden uit de huidige subsidies 
voor Kleihorn en Heerdenhoes. 

8. De oppervlakte zoals vermeld in de nota is overeenkomstig het aantal van 
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denkt dat dit de reden is van de korting op uren zakelijke leiding en vindt 
dat niet terecht. 

9. Het bestuur van BIB vindt het niet terecht dat voor de sluiting van de 
Beijumkorf, waar slechts een beperkte mimte beschikbaar was, een 
bedrag van 60.000 euro moet worden ingeleverd. 

10. Het bestuur is van mening dat de buurthuizen in Beijum in een 
onaanvaardbare situatie terecht komen door de bezuinigingen, de sluiting 
van de scholen en het gebrek aan perspectief. 

Reacties B&W 

voorgaande beleidsnota's. Gelet op de aanwezige overcapaciteit en de 
beeindiging van de subsidie aan de Beijumkorf is het niet aan de orde om 
bij de andere twee accommodaties meer m2 te gaan subsidieren. 

Voor accommodaties van deze omvang stellen we geen uren zakelijke 
leiding beschikbaar. Alleen als we beide centra als een accommodatie 
beschouwen en uitgaan van de door het bestuur gemeten oppervlakte, zou 
BIB in aanmerking kunnen komen voor 10 uur zakelijke leiding (20.000 
euro). Dit zou echter ook betekenen dat het basisbudget met 30.000 euro 
omlaag gaat, zodat het totale beheerbudget voor Beijum/BIB per saldo 
10.000 lager wordt. Wij nemen aan dat dit niet de bedoeling is. 

9. De vermindering van de beheersubsidie voor BIB is het gevolg van het 
wegvallen van de uren zakelijke leiding en de nieuwe toedeling van 
beheer. 

10. We zien dat zich in Beijum nu een aantal ontwikkelingen tegelijkertijd 
voordoen. We hopen met het voorgaande (zie punt 7) voldoende 
perspectief te bieden om in de toekomst samen met het bestuur te werken. 
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