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ONDERWERP: WIJK ACCOMMODATIES
De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen d.d. 7 november 2011,
Beraadslagend over het raadsvoorstel RVB11-0080 inzake begroting 2012;
Meerjarenbegroting 2013-2015,
Overwegende dat:
De gemeente voor een zware financiële opgave staat;
Het kunnen uitvoeren van wijkactiviteiten, verenigingsactiviteiten e.d. van grote betekenis is
voor het welbevinden van mensen voor de sociale cohesie in een wijk;
Het voor burgers duidelijk moet zijn waar zij hun activiteiten kunnen uitvoeren;
Alle gemeentelijke gebouwen effectief benut moeten worden;
Een gemeente de vrijwillige burger zoveel mogelijk moet faciliteren;
Er meerdere mogelijkheden zijn om de grote verscheidenheid aan activiteiten te kunnen
uitvoeren;
De gemeente in deze economische moeilijke tijden ondernemerschap waar mogelijk dient te
ondersteunen, zeker als hiermee de belangrijke wijkfuncties van een accommodatie kunnen
worden gehandhaafd;
De gemeenteraad regelmatig, uitgebreid geïnformeerd wenst te worden over de voortgang
van taakstelling binnen het accommodatiebeleid;
Een bezuiniging op het gemeentelijke vastgoed eerder gerealiseerd moet kunnen worden
dan in 2015 en de extra inkomsten hiervan ten goede kunnen komen aan eventuele niet
gehaalde bezuinigingsdoelstellingen op de wijkaccommodaties binnen het programma
welzijn;
Draagt het college op:
-Te bekijken of ondernemers die overwegen om een wijkaccommodatie over te nemen met
medeneming van bestaande gebruikers en medewerkers indien nodig te stimuleren middels
een eenmalige bijdrage uit het Economisch Stimuleringsfonds;
-De gemeenteraad eenmaal per kwartaal actief te informeren over de voortgang van de
taakstellende bezuiniging op de wijkaccommodaties, waarbij de onderwerpen herhuisvesting
van de gebruikers, gerealiseerde bezuinigingen en mogelijke alternatieven, in ieder geval in
beeld worden gebracht.
-Alvorens overgegaan wordt tot het sluiten van één of meerdere wijkaccommodaties het
onderstaande te regelen:
• Te bezien of een andere vorm van exploitatie van wijkaccommodaties tot de
mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld middels verhuur/verkoop aan een commerciële
partij;
• Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, goede alternatieve voorzieningen te
realiseren voor de huidige gebruikers en vrijwilligers van de wijkaccommodaties in de
vorm van medegebruik van sportkantines, schoolgebouwen en dergelijke.
• Dit laat onverlet dat het bestaan van wijkaccommodaties in sociaaleconomische
zwakkere wijken gewaarborgd dient te blijven.
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