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Geachte heer, mevrouw,
In de raadsvergadering van 23 november 2017 heeft u een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen met
betrekking tot het wijkgebouw 't Weike van SKW Lepelstraat (RM017-0083). Graag willen wij hierop als volgt reageren.
In de motie vraagt u het college op:
1. om SKW de hand te reiken zodat zij een sluitende begroting over 2018 krijgen en deze ontmoetingsruimte kan
blijven bestaan;
2. voor de langere termijn mee te denken aan een oplossing (verdienmodel) om het begrotingstekort terug te
dringen;
3. te (laten) onderzoeken of in een duurzame oplossing door bijvoorbeeld zonne-energie (verkopen aan
omliggende gebruikers) en laadpalen voor auto's kan worden voorzien;
4. te onderzoeken of het stationeren van een elektrische "deelootoo" mogelijk is wat tevens de mobiliteit van de
inwoners kan bevorderen.
De voorstellen in de motie passen bij het beleid van het college en wij zien deze motie dan ook als een steun in de rug.
Hieronder lichten wij per punt graag toe hoe de voorstellen worden opgepakt.
Ad 1
SKW Lepelstraat maakt onderdeel uit van de expertgroep “Ontmoeten in de wijk” die in opdracht van de gemeente een
visie en meerjarenplan 2018-2022 heeft opgesteld. De expertgroep heeft zelf inmiddels een oplossing gevonden voor
het tekort van 6 5.000 van SKW Lepelstraat voor 2017 en de komende járen. Het voortbestaan van het 't Weike is
hiermee geborgd. Een extra handreiking vanuit de gemeente is niet nodig.
Ad 2
Dit heeft de aandacht van de expertgroep “Ontmoeten in de wijk", waar ook de gemeente aan deelneemt. De
expertgroep heeft als doel om gezamenlijk maatschappelijke effecten, op een zo'n efficiënt mogelijke manier, te
bereiken. De expertgroep heeft dan ook aandacht voorverdienmodellen, maatregelen op het gebied van
bedrijfsvoering zoals gezamenlijk inkoop, maar ook voor energiebesparende maatregelen.
Ad 3
Wij gaan de betrokken partijen bij elkaar brengen om te (laten) onderzoeken welke duurzame oplossingen er zijn. De
gemeente heeft recent tevens de oprichting van de stichting i.o. Energie Transitie Bergen op Zoom mogelijk gemaakt.
Deze stichting i.o. heeft het plan om direct en concreet te starten met twee collectieve zonnedaken die de gemeente
beschikbaar stelt (gemeentewerf en Eventum). Snel daarna volgen andere duurzaamheidsprojecten. De gemeente zal

SKW 't Weike en deze stichting met elkaar in contact brengen, zodat ze met elkaar de businesscase op haalbaarheid
kunnen onderzoeken.
Ad 4
Bij de gemeentelijke organisatie loopt een tweejarige pilot voor een elektrische 'deelootoo' voor dienstreizen van
ambtenaren. De gemeente zal de organisatie die de ’deelootoo’ faciliteert en SKW ’t Weike met elkaar in contact
brengen, zodat partijen gezamenlijk de businesscase op haalbaarheid kunnen onderzoeken. De bijbehorende
laadpalen worden door een externe partij gerealiseerd.
Wij gaan er vanuit met deze brief op dit moment voldoende te zijn ingegaan op de punten uit de motie en dat wij de
motie hiermee als afgehandeld mogen beschouwen.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
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