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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen in het accommodatiebeheer. 
In maart j l . is de Stichting Gezamenlijk Stedelijk Beheer (SGSB) opgericht. Daarmee is er 
een concreet altematief ontstaan voor het werkgeverschap van beheerders in sociaal-
culturele accommodaties. 

Uitgangspunten accommodatienota 
In 2013 heeft uw raad de nota Met de blik op de wijk vastgesteld. Daarin is een aantal 
uitgangspunten geformuleerd, die richting geven aan de uitvoering, zoals: 

Een accommodatie is geen doel, maar een middel. Het is een gebouw van en voor 
de buurt; 

- De buurt stuurt: dat moet blijken uit de programmering, die afgestemd moet 
worden met andere organisaties die voor dezelfde bewoners werken; er komen 
extra uren bij voor het maken van een gezamenlijk programma en het verdelen 
van het beheer; 
Er zijn grote en kleine centra; de laatste (zgn. buurtkamers) krijgen minder beheer. 
We bieden de besturen ruimte om wat meer als (maatschappelijke) ondernemer op 
te treden; 
De kwaliteit en de aansturing van het betaald beheer moet verbeterd worden, en de 
besturen moeten hier meer zeggenschap over krijgen. Daamaast kan dat aangevuld 
worden met vrijwilligers en bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Ontwikkelingen in het beheer 
Het beheer is de afgelopen jaren voortdurend een punt van aandacht en zorg geweest. Al 
was het maar om de gevolgen op te vangen van het verdwijnen van de 30 ID-banen in het 
beheer. Achtereenvolgens is er een Noodfonds ingesteld om de ergste pijn te verzachten, 
en er kwam geld voor een zevental voormalige ID-ers die een jaar aan het werk konden 
blijven. 
In juli 2015 hebben wij u per brief (5105317) geïnformeerd over ons besluit om formeel 
de structurele subsidierelatie met WerkPro wat betreft het accommodatiebeheer te 
beëindigen. Dat was nodig om de weg vrij te maken voor andere werkgevers. 



Bladzijde 2 van 3 

Onderzoek had uitgewezen dat een aantal gebieden overwoog om te kiezen voor een 
andere werkgever, ook al was die er op dat moment nog niet. 
Ook gaven we aan de financiële consequenties te willen onderzoeken van een eventuele 
overgang van personeel en van het wegvallen van de tijdelijke inzet van een zevental 
voormalige ID-medewerkers. Eén van die risico's was ook dat een nieuwe werkgever 
verantwoordelijk zou worden voor een transitievergoeding bij een onverhoopt ontslag van 
de nieuwe werknemer, die mee overkwam. 
Ook hebben we budget beschikbaar gesteld aan initiatiefnemers die de haalbaarheid van 
een nieuwe beheerstichting wilden onderzoeken. 
Bij de begrotingsbehandeling in november heeft uw raad besloten om een budget van 
150.000 euro ter beschikking te stellen als bijdrage om de zeven voormalige ID-ers een 
vast contract op cao-basis aan te bieden. We zijn blij te kunnen melden dat het beoogde 
effect gerealiseerd is. Het gaat zelfs om een tiental mensen. 
In december j l . hebben wij een garantieregeling vastgesteld voor eventuele transitiekosten 
om de overgang van beheerders van WerkPro naar andere werkgevers aantrekkelijker te 
maken. 
Begin 2016 meldden de initiatiefnemers dat op basis van een inventarisatie er voldoende 
draagvlak was om de nieuwe beheerstichting op te richten. Inmiddels zijn door de 
belangstellende besturen intentieverklaringen ondertekend op basis van offertes. 
De Stichting Gezamenlijk Stedelijk Beheer Groningen is in maart opgericht. 
Het bestuur bestaat uit drie accommodatiebestuurders, en ook de aantredende coördinator 
/ begeleider heeft zijn wortels in het accommodatiebeheer. 
Afgesproken is dat alle partijen de rechten en plichten van beheerders respecteren. 

Huidige situatie 
Begin april is in goed overleg tussen WerkPro, SGSB en de gemeente overeengekomen 
dat organisaties die nog dit jaar over willen naar de nieuwe stichting dat per 1 juli a.s. 
kunnen doen. De situatie op dit moment is als volgt: 

- Hoogkerk en Seltverd/Tuinwijk/Paddepoel/Kostverloren zijn de gebieden waar 
reeds per 1 april de meerderheid van het beheerpersoneel is overgegaan naar de 
SGSB. Hierover waren al eerder afspraken gemaakt. De Berk kiest ervoor bij 
WerkPro te blijven. 
In het gebied De Hoogte/Indische buurt gaan de speeltuinverenigingen DIB en bsv 
de Borg (Cortinghhuis) over per 1 juli. Het Floreshuis is hier de andere werkgever. 
In gebied Zuid gaan de medewerkers van bsv Corpus den Hoom (de Semmelstee) 
en bsv Helpman Oost per 1 juli a.s. over. 

- Onduidelijk is nog of de beheerder van bsv Vinkhuizen Zuid {gebied Vinkhuizen) 
ook overgaat. Vooralsnog is zij in dienst van WerkPro. Het Vinkhuys is nu 
werkgever van haar eigen personeel en dat van De Wende. 
De besturen in de gebieden Beijum, Oosterpark en Centrum hebben er voor 
gekozen om bij WerkPro te blijven. In Centrum is het nog onduidelijk of het 
Poortershoes bij WerkPro blijft. 
In Lewenborg is het DOK werkgever voor het eigen personeel en dat van bsv 
Ruischerbrug. De Schakel regelt het beheer zelf, en mfc Engelbert ook. Bsv DES 
(woonschepenhaven) is overgestapt naar de Oosterparkwijk en dus naar WerkPro. 

In totaal gaat het om bijna 20 medewerkers die dit jaar overgaan naar de nieuwe stichting. 



Bladzijde 3 yan 3 

Toekomst 

Het kan zijn dat de situatie nog zal veranderen. De accommodaties zijn ook voor 2017 
weer opdrachtgever voor het beheer, en kunnen dan andere keuzes maken. 
Over de overgang van een aantal beheerders is, om verschillende redenen, nog geen 
duidelijkheid. Daarover zijn gesprekken nog gaande. Hierover zal ruim vóór 1 juli 
uitsluitsel moeten komen. 

Tot slot 
Het is goed om te constateren dat alle partijen nu samen de beweging maken die een van 
de belangrijkste doelen van het accommodatiebeleid dichterbij brengen: de buurt aan zet. 
Accommodatiebesturen zijn wat betreft het beheer in de lead, andere partijen maken dat 
mogelijk (WerkPro, SGSB en gemeente) of ondersteunen daartoe de bij hun aangesloten 
organisaties met raad en daad (BBOG en Speeltuincentrale). 
Ook is het goed om te zien dat alle partijen de zorg voor de beheerders zelf centraal 
stellen en als uitgangspunt nemen. Het gaat tenslotte om hun werkzaamheden, en hun 
welbevinden. 

Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


