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Onderwerpr Voortgang huisvesting Ruilwinkel

Bijlage:

lnleiding
ln de raadsvergadering van 22 april 2015 is toegezegd om voor het zomerreces de stand van zaken
met betrekking tot de huisvesting van de Ruilwinkel met u te delen.

Doel
De gesprekken met de Ruilwinkel, alsmede de Voedselbank en de Rolstoelcentrale hebben geleid tot
een huisvestingsvoorstel die verder onderzocht en uitgewerkt gaat worden. Na het zomerreces
ontvangt u het voorstel.

lnformatie
De maatschappelíjk initiatieven Ruilwinkel, Rolstoelcentrale en Voedselbank zijn momenteel allen
gehuisvest in verschillende panden van de gemeente. Uit de gesprekken die gevoerd zijn met de
initiatieven, gezamenlijk en separaat, blijkt dat de effecten 'voor wie' en 'met wie' zij het initiatief
ondernemen gelijkenissen vertoond. De initiatieven zien door het gezamenlijk huisvesten onder één
dak de meenruaarde om elkaar te versterken op dat vlak. De synergie van deze drie initiatieven leidt
tot meer activering, stímulering en participatie in de maatschappij van meer burgers.
Voor de gemeente heeft dit als voordeel dat meerdere panden verkocht kunnen worden.

Om de concepten van de initiatieven te kunnen blijven continueren in een gezamenlijk pand is gekeken
naar de behoeften en wensen die zij hebben. Belangrijke aspecten zoals het kunnen ondernemen op
de begane grond, het aantal vierkante meters, de opslagcapaciteit, parkeergelegenheid, overzichtelijk
en toegankelijk zijn hierbij benoemd.
De gemeente heeft deze wensen meegenomen in het onderzoek naar de mogelijke huisvestingsopties.
De wensen van de gemeenten om meerdere panden te kunnen verkopen, meer samenhang te creêren
tussen maatschappelijke initiatieven en gemeenschappelijk (sub)doelen en goede financiële
afiruegingskaders zijn hierin ook meegenomen.

Alles overwegende heeft ertoe geleid om tot een voorkeur te komen voor het Aldi pand aan de
Philipslaan. Dit pand voldoet grotendeels aan de wensen van de initiatieven en van de gemeente. Deze
locatie zorgt er tevens voor dat het effect en rendement van de Ruilwinkel in de wijk Kalsdonk
behouden blijft. Het geeft tevens de mogelijkheid om een plek die leeg komt te staan in de wijk positief
te ontwikkelen. Alleewonen is samen met de gemeente nog mede eigenaar van het pand. Er worden
momenteel gesprekken gevoerd over de mogelijkheid tot aankoop van het pand door de gemeente.

Als onderdeel vanuit het (in opbouw zijnde) programma Vitale wijken en dorpen wordt een pilot gestart
waarin een waarderingsmethodiek voor maatschappelijke initiatieven onderzocht word. De Ruilwinkel is
het eerste initiatief dat gewaardeerd gaat worden aan de hand van de methodiek van het lnstituut
Publieke Waarden. Het doel is om te bepalen of deze methodiek ingezet kan worden bij toekomstige
waardering van maatschappelijke initiatieven. De intentie is om de drie eerdergenoemde inítiatieven te
huisvesten in één pand en deze als onderdeel van de pilot te gaan benutten. De uitkomsten van de
waarderingsmethodiek dienen als basis om de verdere rol en mogelijkheden van de gemeente te
bepalen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende financierings- en faciliteringsmogelijkheden, die ook
onderdeel uit gaan maken van het programma Vitale wijken en dorpen. Gelet op de beleidsterrein
overstijgende effecten en rendementen en de inkomstenperspectieven van de initiatieven worden de
financieringsmogelijkheden onderzocht. De pilotfase zaleen duur hebbenvan2iaar.



Vervolg (procedure)
De gespiekken met Alleewonen worden tijdens het zomerreces gecontinueerd. Ook de gesprekken
met de Ruilwinkel, de Voedselbank en de Rolstoelcentrale zullen gecontinueerd worden. ln September
willen wij het uitgewerkte voorstel ter besluitvorming aan u voorleggen.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

Vitale Wijken en Dorpen

Schenk-Dekkers


