MANIFEST
WIJKACCOMMODATIES 2018
Sinds de jaren zeventig spelen buurtcentra en speeltuinen een belangrijke
rol in het faciliteren van bewonersinitiatieven en bewonersactiviteiten.
De wijkaccommodaties staan bij uitstek dicht bij de wijkbewoners en
voelen daarom ontwikkelingen in de wijk en omgeving goed aan. De
verschillende wijkcentra maken recreatie en ontmoeting mogelijk en
zorgen daarbij voor individuele ontplooiing en maatschappelijke
samenhang, door het vormen van buurtnetwerken voor welzijn en het
omdenken voor elkaar. Dit is van grote waarde voor de zelfredzaamheid
van burgers in de huidige participatiesamenleving en het op peil houden
van de leefbaarheid in de wijken. Zelfstandige en onafhankelijke
accommodaties die van en voor de wijk zijn, dat is in Groningen een
basisgegeven. Het BBOG wil deze verscheidenheid van wijkaccommodaties
behouden voor de toekomst.
Maar hoe staan deze accommodaties ervoor in tijden van individualisering,
vergrijzing en decentralisatie van de zorg? En welke rol spelen de
wijkaccommodaties bij belangrijke beleidsonderwerpen van de overheid,
zoals zelfredzaamheid, langer thuis wonen, marktwerking en het
indammen van de stijgende (zorg)kosten? In november 2018 zijn er
gemeenteraadsverkiezingen. De eerste verkiezingen sinds de uitvoering
van de zorg (wmo, jeugd, participatie) bij de gemeenten ligt. Met dit
manifest wil het BBOG de politieke partijen uitdagen om op te komen
voor de belangen die de wijken en buurten bij de wijkaccommodaties
hebben. Voor én na de verkiezingen.




Buurtcentra in Beijum
Buurtcentrum Hunzeborgh
Wijkcentrum Het Dok
Wijkcentrum Trefpunt
Wijkcentrum De Schakel
MFC Engelbert
Wijkcentrum De Berk
Buurtcentrum De Wende
Dorpshuis Hoogkerk
MFC ‘t Vinkhuys
Buurtcentrum Sonde2000
Buurtcentrum TuinPad
MFC De Wijert/Helpman
Buurtcentrum Stadspark
Buurtcentrum Poortershoes
Buurtcentrum Het Cortinghhuis
Buurtcentrum Het Floreshuis
Jongerencentrum OosterParkwijk
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1. De kwaliteit van de wijkaccommodaties als basisvoorziening voor de wijk moet
erkend worden. Het zijn laagdrempelige, recreatieve ontmoetingsplekken die
voor verbinding zorgen in de wijk. De wijkaccommodaties zijn bij uitstek een
bewonersinitiatief en een bron van sociale samenhang en zorg voor elkaar.

2. Er moet een financieel gezonde basis voor het professionele beheer zijn. Zorg
ervoor dat met het subsidiesysteem accommodaties sluitend te exploiteren zijn
en de gewenste servicegraad kan worden behouden. De afgelopen jaren hebben
de accommodaties op personeel en financieel gebied moeten inleveren.
Het accres moet op basis van stijging van de werkelijke kosten worden hersteld.

3. Het vrijwilligersbeleid verdient extra aandacht. De vergrijzing en de
aantrekkende economie zorgen ervoor dat het lastiger is vrijwilligers voor diverse
taken te werven. Van de gemeente verwachten wij een integraal beleid, met
daarin aandacht voor een positieve en motiverende communicatie met
vrijwilligers, om deze duurzaam te blijven binden aan de wijkaccommodaties.

4. Geef accommodaties samen met bewonersorganisaties inbreng in de
gebiedsagenda’s. Koppel naast groen en grijs ook sociaal-cultureel en zorg en
welzijn aan deze agenda’s.

5. Het versterken van de relatie tussen de WIJ-teams en de wijkaccommodaties
is belangrijk voor een goede afstemming van activiteiten. Wij zien dat als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

6. Wijs een deel van de gemeentelijke budgetten voor leefbaarheid en sociale
samenhang toe aan de wijkaccommodaties als basisvoorziening.

7. Betrek de bestaande accommodaties vroegtijdig bij het ontwikkelen van nieuw
accommodatiebeleid. Het opstellen van de voorbereidende ‘voorzieningenvisie’
(inventarisatie van 400 lokaliteiten) mag niet ten koste gaan van de huidige
accommodaties.

8. Handhaaf een subsidiesysteem gebaseerd op objectieve criteria, waarbij de
beschikbaarheidsfunctie van een accommodatie als basisvoorziening in de wijk
centraal staat (oppervlak accommodatie, demografische gegevens van de wijk,
sociaal-economische positie van bewoners). De omvang en de kwaliteit van de
activiteiten zou hierbij extra gewaardeerd dienen te worden bij de
subsidieverstrekking.

