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Motie huurovereenkomsten maatschappelijk vastgoed
De gemeenteraad van Bergen op Zoom, op 20 december 2017 in vergadering bijeen, sprekend
over raadsvoorstel RVB17-0073 Visie en Meerjarenplan Ontmoeten in de wijk 2018-2022.
Overwegende dat:
*

*
*
»
»
*
»
»

*
*

Er op dit moment nog niet voldaan kan worden aan het meerjarige financiële kader dat
nodig is om de Visie en het Meerjarenplan Ontmoeten in de wijk in de gehele periode
2018-2022 te realiseren;
De geprognotiseerde dekking nog verder geconcretiseerd moet worden door de
expertgroep en het college;
Daarom nu en de komende járen inzet en commitment gevraagd wordt van alle
betrokken partijen om binnen het financiële kader te blijven;
Uitgangspunten zijn de visie, de gewenste activiteiten per wijk, de gewenste
maatschappelijke effecten en niet de gebouwen;
Gebouwen wel noodzakelijk zijn om activiteiten te organiseren, zonder maatschappelijk
vastgoed gaat dat niet;
De gemeenteraad eerder bij motie heeft opgeroepen om een zo efficiënt mogelijke
benutting van al het maatschappelijk vastgoed in de gemeente na te streven;
Er buiten de organisaties die deelnemen aan de expertgroep niet verder gekeken is naar
locaties van derden omdat deze (nog) geen onderdeel uit maken van de expertgroep;
Maatschappelijk vastgoed van derden de kans biedt om activiteiten elders te organiseren
en hiermee beter in te spelen op behoeften in de wijk en het zo efficiënt mogelijk
bereiken van gewenste maatschappelijke effecten;
Het daarnaast nog onzeker is of het gaat lukken om besparingen en gewenste
maatschappelijke effecten op de huidige locaties daadwerkelijk te realiseren;
Het belangrijk is om flexibel in te kunnen spelen op benutting van geschikte locaties van
derden;

Roept het College op om:
«
»
»

Nader te onderzoeken welke locaties van derden en de gemeente ook gebruikt kunnen
worden om binnen de visie passende activiteiten in de wijk te organiseren;
Zo flexibel mogelijk in te spelen op benutting van deze locaties;
Daarom terughoudend te zijn in het aangaan van langdurige overeenkomsten voor de
huur van (commercieel) maatschappelijk vastgoed;

En gaat over tot de orde van de vergadering.
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