
 
 
 

Commissie-format 
Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling. 

Vastgesteld in B en W vergadering van : 5 juli 2011 

Onderwerp: Heroverweging Maatschappelijke Accommodaties 

Inhoud: 
Op 5 juli jl. heeft ons college besloten in te stemmen met de wijze waarop invulling kan worden geven aan 
de taakstellende bezuiniging van € 150.000,- op maatschappelijke accommodaties. De wijze waarop de 
bezuinigingstaakstelling kan worden gerealiseerd haakt aan op diverse beleidsvelden. Tevens vormde de 
opdracht voor ons de aanleiding om breder te kijken naar accommodaties en leidde tot een heroverweging 
van nut en noodzaak van het (in bezit hebben van) accommodaties. Beslissingen hieromtrent hebben impact 
op de gebruikers van de accommodaties en besluitvorming hierover dient transparant te zijn. Daarom willen 
wij de ‘wijze waarop’ wij de bezuiniging willen realiseren ter vaststelling voorleggen aan de raad. De kaders 
zullen dan voor eenieder duidelijk zijn en dit komt ten goede aan het uitvoeringsproces. 
 
Bijgevoegd treft u het concept raadsvoorstel aan. 
 
U wordt gevraagd de raad te adviseren over dit voorstel.  

Financiële aspecten en dekking:  
De taakstellende bezuiniging van € 150.000,- dient gerealiseerd te zijn in 2013. Sluiting van de 
jongerenaccommodaties levert meer op dan de benodigde € 150.000,-. De maximale bezuiniging die 
gerealiseerd kan worden op het gebied van beheer & exploitatie (Wmo subsidie) is € 240.000. Echter dit is 
een theoretische bezuiniging, omdat nog niet inzichtelijk is hoeveel kosten flankerende maatregelen met zich 
meebrengen om de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld, extra beheerkosten 
door meer multifunctioneel gebruik van wijkaccommodaties (hogere bezetting) of van andere 
accommodaties (poppodium) ten behoeve van openstelling voor jongerenactiviteiten, kosten van het 
aantrekken van een extra jongerenwerker voor een goede organisatie van het jongerenwerk etc. De kosten 
die gemaakt moeten worden passen in het Jeugdbeleid; “niet-accommodatiegebonden invulling van 
jongerenwerk”, Wmo beleid; “investeren in mensen en niet in stenen” en het Accommodatiebeleid door te 
sturen op multifunctioneel gebruik van accommodaties. Afhankelijk van de snelheid van herbestemmen, 
verkoop of verhuur van de vrijgemaakte accommodaties komt hier te zijner tijd de structurele besparing van 
Vastgoed nog bij. De eventuele meeropbrengst bovenop de taakstellende bezuiniging van € 150.000,- door 
sluiting van alle jongerenaccommodaties, zal daarom aangewend worden voor investeringen in flankerende 
maatregelen ten behoeve van een zorgvuldige uitvoering van Heroverweging Maatschappelijke 
Accommodaties. 
 
Daarnaast wordt geadviseerd, passend bij de nieuwe werkwijze van het jongerenwerk, jongerencentrum 
Orion niet meer terug te bouwen en de resterende middelen van het krediet € 450.000,- beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van ‘Heroverweging Maatschappelijke Accommodaties’. 
 
Uw raad zal twee keer per jaar geïnformeerd worden via de bestuursrapportages over de financiële 
gevolgen en de voortgang van de uitvoering van ‘Heroverweging Maatschappelijke Accommodaties’.  
 
 
 
Met dit verzoek mee te zenden stukken:  

- Concept raadsvoorstel Heroverweging Maatschappelijke Accommodaties, met bijbehorend concept 
raadsbesluit. 

 

Het college van B en W verzoekt:       
Het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad op 6 september 2011 en ter advisering aan de 
commissie S op 22 augustus 2011 en de commissie MO&E op 25 augustus 2011. 

 


