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oosenR daal Raadsmededeling

Nr.:Datum:

Van:

Aan:

Kopie aan:

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Corné van Poppel

de raad van de gemeente Roosendaal

H. Hermans, L. Ernest, M. Schoones, H. Smits, M. Vriens, L. Timmers

Onderwerp: U itvoering Motie'Voorko men sl u iting buurthuizen'

Bijlage:

Kennisnemen van
De wijze waarop uitvoering gegeven zal worden aan de motie loorkomen sluiting buurthuizen'

lnleiding
Op 26 januari 2017 heeft de Raad de motie 'Voorkomen sluiting buurthuizen' aangenomen waarin het
college wordt opgedragen om:
l-. Te komen tot een andere subsidiestructuur voor dorps- en buurthuizen, waarbij maatwerk en

accentverschuiving van 'steen gesubsidieerd' naar 'activiteit gesubsidieerd' uitgangspunten zijn en

deze te voorzien van een upgrade.

2. Voor de behandeling van de financiële ruimte met een plan te komen, dat ervoor zorgt dat
buurthuis organisaties, bij bewezen behoefte in wijk of dorp, niet zonder huisvesting voor hun huidige

en geplande activiteiten geraken en dat deze, bij voorkeur maar niet uitsluitend, in hun huídige

huisvesting gecontinueerd kunnen worden.

Aangezien het hier om complexe en tijdrovende exercitie gaat, is het niet haalbaar om voor de

behandeling van de financiële ruimte op zorgvuldige wijze en met een integrale benadering te komen

met een voorstel voor een hele nieuwe subsidiestructuur waarbij maatwerk en 'activiteit
gesubsidieerd' de uitgangspunten zijn. Vandaar dat het college in de uitvoering van de motie een knip

aan wilt brengen.

Middels deze raadsmededeling willen wij u informeren over de wijze waarop het college de uitvoering
van de motie oppakt.

I nformatie/kernboodschap
Aan de ene kant spreekt uit de motíe een behoefte voor een plan die erop gericht is om de

continuiteit van de buurthuisorganisaties (voorlopig) te garanderen voor de uitvoering van hun

huidige en geplande activite¡ten.

Aan de andere kant wordt het college gevraagd om te komen tot een visie op buurtwerk waarbij per

wijk en dorp moet worden bekeken welke functie er voor het buurthuis is weggelegd. Hierbij rekening
houdend met de behoefte in betreffende wijk of dorp en afgezet tegen aanwezigheid / mogelijkheden

van andere aanbieders van (ontmoetingsruimten) zoals (brede) scholen, gemeenschapsruimten bij
verzorging- en verpleegtehuizen en seniorenflats, religieuze instellingen, culturele- en

sportaccom modaties en private, commerciële instellingen.

Uitvoeringsrichting
Zoals reeds aangegeven in de inleiding acht het college het niet haalbaar om voor de behandeling van

de kadernota te komen tot een zorgvuldige uitvoering van deze motie. Vandaar dat in de uitvoering
een knip wordt aangebracht.



Eerst zal samen met de buurthuisorganisaties de knelpunten binnen de huidige financiering(structuur)
worden geinventariseerd en besproken, zodat voor behandeling van de financiële ruimte richting
Raad aangeven kan worden wat nodig is om de continuiteit van de huidige en geplande activiteiten
van de buurthuizen dit jaar en komend jaar te garanderen.

Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om via een integrale benadering (vastgoed, onderwijs, zorg, welzijn,
sport en cultuur) te komen tot een voorstel voor een andere financieringsstructuur waarbij maatwerk
en activiteitgerichte subsidiering uitgangpunten zijn en waarbij rekening gehouden wordt met alle
lopende ontwikkelingen die van invloed zijn op het buurtwerk.

Consequenties

Op dit moment zijn er enkele buurthuizen die financieel in zwaar weer zitten. Het is van belang dat
gedurende de periode dat er uitvoering wordt gegeven aan de motie geen buurthuizen omvallen.
Het college zegt toe om voor behandeling van de kadernota inzichtelijk te hebben welke (financiële)

maatregelen er genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat geen van de buurthuizen op korte
termijn zonder huisvesting geraakt om de huidige en geplande activiteiten te continueren.

Voor verder uitvoering van de motie zal een projectplan worden opgesteld met een planning die erop
gericht is om vanaf 2019 het buurtwerk te subsidiëren via een nieuwe financieringsstructuur zoals

opgedragen in de motie.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,
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