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Betreft 
Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Definitieve nota 'sociaal culturele accommodaties' geharmoniseerd (23 juni 2020)

Definitieve-nota-Sociaal-culturele-accommodaties-geharmoniseerd

Korte samenvatting:
De gemeentelijke herindeling is de aanleiding om het huidige beleid voor sociaal culturele 

accommodaties tegen het licht te houden. Daarnaast is de actualisatie van het gevoerde beleid, de 

transformatie als gevolg van de decentralisaties en het streven om gebiedsgerichter te werken 

redenen geweest om de nota over sociaal culturele accommodaties te schrijven.

De nota beschrijft twee fasen:

1. in de eerste fase wordt het beleid geharmoniseerd en geactualiseerd (deze nota) en blijft alles zo 

veel mogelijk bij het oude voor alle accommodaties;

2. de tweede fase bestaat uit een vervolgproces dat de komende twee jaar wordt doorlopen. In een 

gebiedsgerichte aanpak wordt bepaald wat nodig is om de social basis in de wijk of dorp te 

versterken, welke rol de accommodaties (wel of niet gesubsidieerd) daar het beste in kunnen spelen 

en hoe de gemeente ondersteuning op maat kan leveren. In deze nota wordt dat precies beschreven.

Het doel van de nota is het bieden van ondersteuning aan besturen van sociaal culturele 

accommodaties, zodat zij in het dorp, de wijk of buurt met de accommodatie, ontmoeting kunnen 

stimuleren, een aantrekkelijk activiteitenprogramma mogelijk kunnen maken en ruimte kunnen 

bieden aan gemeentelijke welzijnactiviteiten voor alle doelgroepen.

Het college vraagt u deze nota vast te stellen. Na vaststelling worden in september nadere regels ter 

vaststelling voorgelegd aan het college. Dit najaar worden de gesprekken met de inwoners van de 

dorpen, wijken of gebieden, fasegewijs opgestart. De raad wordt bij deze bijeenkomsten 

uitgenodigd.     

Vermeld op LTA?
Ja (2020-71)

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Definitieve-nota-Sociaal-culturele-accommodaties-geharmoniseerd.pdf


Deadline?
Zo ja, in het kader van de gemeentelijke herindeling zo snel mogelijk agenderen. 

Doel van de activiteit
Meningsvormend

Advies (i.g.v. meningsvormend):
Discussie. Niet alleen het nieuwe beleid omtrent de sociaal culturele accommodaties wordt 

beschreven in dit raadsvoorstel, maar ook het vervolgproces wordt beschreven. De raad kan hier zijn 

mening over geven. 

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Tijdens de meningsvormende bijeenkomst kunnen de fracties hun visie op de definitieve nota ‘sociaal 

culturele accomodaties’ en eventueel amendementen en moties aankondigen. Voorafgaand is er 

gelegenheid voor  insprekers om hun bijdrage te leveren.

Tijdens de besluitvormende vergadering kunnen ingediende amendementen en moties worden 

besproken, om vervolgens over zowel de amendementen en moties als het raadsvoorstel zelf te 

stemmen. 

Nadere informatie
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