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Datum:
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oosenR daal Raadsmededeling

Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan:

Ondenrverpr Proeftuin PiusX & hu isvesting maatschappelijke initiatieven

Bijlage:

lnleiding
Naar aanleiding van de in april 2015 aangenomen motie 'lnzet op totale maatschappelijke effecten
wijkprojecten' bij het raadsvoorstel 'Evaluatie Kansen voor Kalsdonk'en de samenhang van deze
motie met de aangenomen motie'Analyse gemeentelijk vastgoed' bent u eerder geinformeerd over
de huisvesting van de maatschappelijke initiatieven Rolstoelcentrale (eigenstandig een
huisvestingslocatie gevonden in de Parklaan), Ruilwinkel (PiusX) en Voedselbank (PiusX). Eveneens
is in januari 2016 tijdens een raadsbijeenkomst gesproken over het waarderen van maatschappelijke
initiatieven en de dilemma's die daar bij komen kijken.

Doel
Het is duidelijk dat beide aangenomen moties door uw raad samenhang vertonen. Met deze
raadsmededeling informeren wij uw raad over de Proeftuin PiusX en hoe deze proeftuin als voorbeeld
kan dienen voor de huisvestingsvraagstukken van huidige en toekomstige maatschappelijke
initiatieven.

lnformatie
M aatsch a p pe I ijke i niti ati e ve n
We spreken van maatschappelijke initiatieven als bewoners (eventueel in samenwerking met
ondernemers of maatschappelijke organisaties) zelf diensten of activiteiten aanbieden die bijdragen
aan gemeentel ijke kerntaken.

Historie Kalsdonk & PiusX
ln 2010 dienden inwoners, het bewonersplatform Kalsdonk, WijZijn Traversegroep, AlleeWonen en
gemeente Roosendaal gezamenlijk een subsidie-aanvraag in voor de Philipsbuurt bij het Ministerie
van VROM in het kader van de 40+ regeling. Deze subsidieregeling had de bedoeling een impuls te
geven aan wijken of buurten die op leefbaarheidsindicatoren slecht scoorden. Met onder meer hoge
werkloosheidscijfers, erg lage inkomenscijfers en een erg laag opleidingsniveau van de
buurtbewoners kwam de Philipsbuurt in aanmerking voor de regeling. Het plan Kansen voor Kalsdonk
werd vervolgens zo goed beoordeeld, dat het Ministerie een subsidie verleende van € 1 miljoen.

Eén van de drie grote projecten in het plan heette 'De Zegeningen van de PiusX'. Niet alleen wordt de
karakteristieke uitstraling van het oude schoolgebouw als belangrijk ervaren, in het plan wordt
eveneens omschreven om de PiusX het pand te laten zijn waar maatschappelijke initiatieven zich
kunnen ontwikkelen om vanuit het hart van de Philipsbuurt een grote rol te kunnen spelen in het
versterken van de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de buurt. Toen het project Kansen voor
Kalsdonk eind 2014 geëvalueerd werd, was de Ruilwinkel slechts enkele maanden (vanaf april2O14)
gehuisvest in de PiusX. Het was op dat moment wel duidelijk dat de Ruilwinkel door veel mensen
bezocht werd en door veel vrijwilligers in stand gehouden werd, maar de focus van de activiteiten van
de Ruilwinkel waren nog onduidelijk. Een aanbeveling uit de evaluatie was dan ook om meer tijd te
nemen om het maatschappelijk rendement van de Ruilwinkel beter in beeld te brengen.



Waarderingskader I nstitu ut Publ ieke Waarden
Om een gõed beeld te krijgen van de maatschappelijke effecten is de Ruilwinkel ingezet om een

waarderiñgskader te testéñ dat door lnstituut Publieke Waarden in opdracht van het ministerie van

Binnenlanãse Zaken is ontwikkeld. Het instrument bestaat uit een vragenlijst die doorlopen moet

worden om zicht te krijgen op de volgende 3 thema's:
1. Legitimiteit

lnzicht op de vragen: welke toegevoegde waarde heeft het initiatief?

2. Rendement
lnzicht op de vragen: Op welke beleidsterreinen slaat de winst neer van het initiatief?

3. Betrokkenheid
lnzicht op de vragen: Van wie is het project? Welke mede-eigenaren zijn er die het doel van

het initiatief willen bereiken?

Het toepassen van het waarderingsinstrument van lnstituut Publieke Waarden was enerzijds lastig

uan*eg" de vrij ingewikkelde en technische vragen die gesteld werden. Anderzijds heeft het de

waardã van de-Ruiwinkel wel beter in beeld kunnen brengen en heeft het voor de initiatiefnemer ook

een bijdrage geleverd in het leggen van focus.

Naast het feit dat het ruilen van goederen in de Ruilwinkel er voor zorgt dat mensen die te maken

hebben met armoede toch kunnén sparen voor spullen die ze nodig hebben, is de Ruilwinkel van veel

meer waarde. De Ruilwinkel biedt:
- een laagdrempelige en geschikte vorm van begeleiding voor personen die.vanuit andere

regulieré instantie-s (zoals GGW, Werkplein, STA-teams) worden doorgeleid

- een sociaal netwerk voor mensen die eenzaam zijn

- een dagelijks ritme voor mensen die dit weer op moeten bouwen

- een plek waar mensen zich nuttig voelen en mee kunnen doen

- een plek waar vroegsignalering mogelijk is, zodat mensen tijdig doorverwezen worden naar

instanties of zorgProfessionals
- een leerplek om gemakkelijker door te stromen naar betaald werk

- een plek waar ménsen een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren

De maatschappelijke effecten die de Ruilwinkel creëert dragen bij aan de beleidsdoelstellingen vanuit

Oã gemeente. be êffecten hebben met name invloed op het verminderen van armoede, verminderen

uan-eenraamheid, het bevorderen van zelfredzaamheid, stimuleren van participatie, preventie hogere

ziektekosten en het bevorderen van vroegsignalering. Een inventarisatie van de Ruilwinkelwijst uit

dat deze effecten voor een groot deel *orãeñ bereikf voor inwoners uit de wijk Kalsdonk; 50% van de

gebruikers/cliënten van de ñuiMinkel komen uit de wijk Kalsdonk, 50% komen van buiten de wijk.

De Ruilwinkel heeft een wijkoverstijgende functie, maar is daarnaast erg belangrijk voor de
philipsbuurt zelf. De openiñgstijderi-uan de Ruilwinkel zijn eveneens de tijden dat de Ruikinkel

geOruit<t wordt als innàpple[. Éen plek waar inwoners uit de wijk die te maken hebben met armoede

én andere sociale probíematieken ierecht kunnen voor een praatje en mensen uit de wijk kunnen

ontmoeten die snei kunnen ondersteunen en doorvenrvijzen (wijkzuster, opbouwwerker,

maatschappelijk werk, vrijwilligers STA{eam). Met name deze inloopmogelijkheid en de 'koffieklets'

dragen er'toe O¡ dat dê PiusX-werkelijk een belangrijke rolvervult in de wijk om de sociaal-

maatschappelij ke ontwikkeli ng te versterken.



Bij de kaders Vastgoed heeft uw raad besloten maatschappelijke initiatieven zoveel als mogelijk
gezamenlijk te huisvesten waardoor een hoger maatschappelijk rendement wordt behaald en
gemeentelijke investeringen worden geoptimaliseerd. lnmiddels is ook de Voedselbank
ondergebracht in de PiusX. Veelal richt de Voedselbank zich op dezelfde doelgroep, waarbij het
wijkoverstijgende karakter van dit initiatief groter is. Echter doordat beide initiatieven onder 1 dak
zitten, is de PiusX een nog belangrijkere'vindplaats'van waaruit aan armoedebestrijding gewerkt kan
worden. Ook bijde Voedselbank worden problematieken vroeg gesignaleerd en het is dan erg prettig
dat er een zorgnetwerk dicht in de buurt is.

Proeftuin PiusX
De ontwikkeling van de Ruilwinkel, de synergie van de Ruilwinkel en de Voedselbank met
zorgprofessionals en overige professionals in het wijknetwerk en andere bewonersnetwerken (zoals
het bewonersplatform, de buurtpreventieteams, het STA-team, wijksportvereniging, Taalpunt, Sta op
voor de Minima), de gesprekken die gevoerd zijn naar aanleiding van het waarderingskader van
lnstituut Publieke Waarden hebben inzichtelijk gemaakt dat de gebruikers van de PiusX inmiddels van
grote sociaal-maatschappelijke waarde zijn voor de wijk Kalsdonk.

Eveneens is helder geworden dat niet iedere activiteit zo maat te vertalen is in euro's rendement voor
de begrotingsprogramma's 3 (Werken en ondernemen) en 5 (Zorgen en stimuleren). Welworden er
stappen gezet om het maatschappelijk rendement van de initiatieven financieel te waarderen.

Op het gebied van participatie (begrotingsprogramma 3) is inmiddels overeengekomen met de
Ruilwinkel dat vanaf 2017 de Ruilwinkel een plek wordt waar participatieplaatsen (voor mensen met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt) en re-integratieplaatsen (doorgeleiding naar werk) worden
gefinancierd vanuit programma 3. Met de opbrengsten hiervan wordt een eerste stap gezet richting
zelfredzaamheid van de Ruilwinkel. Dat is namelijk wat we na streven, dat de gebruikers van de
PiusX de kostendekkende huur zelf op kunnen brengen.

Een ander voorbeeld houdt verband met het feit dat vanuit begrotingsprogramma's ingezet wordt op
armoedebestrijding (denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de STA-teams en de financiële
mogelijkheden voor initiatieven vanuit het stimuleringsfonds Voorliggend Veld), maar de Voedselbank
is nog altijd een belangrijk vangnet voor mensen die leven in armoede. Vroegsignalering ter
voorkoming van armoede bieden beide initiatieven in de PiusX. T.a.v. vroegsignalering kunnen beide
initiatieven in de PiusX de handen ineen slaan om een aanpak aan te bieden die in aanmerking komt
voor een bijdrage vanuit het stimuleringsfonds Voorliggend Veld.

De kapitaal- en exploitatielasten van de PiusX bedragen ongeveer € 28.000 per jaar. Door de stappen
die we nu zetten, het financieel waarderen van de maatschappelijke rendementen van de gebruikers,
zullen de gebruikers steeds meer in staat zijn de kostendekkende huur zelfstandig op te brengen.
Daarnaast zien we dat de Ruilwinkel ook een mogelijkheid heeft gezien om kleine opbrengsten te
halen uit overgebleven kleding en krijgen Ruilwinkel en Voedselbank ook zaken voor elkaar door
sponsoring.

Vervolgstappen t.a.v. PiusX
De ingezette lijn betekent dat het college besluit om het gebouw PiusX van de lijst 'te verkopen
panden'te schrappen.
Verder heeft een conditiemeting van het PiusX pand uitgewezen dat er groot onderhoud aan het pand
nodig is. Omdat de betrokkenheid bij het pand groot is, wordt de komende periode besproken of er
een mogelijkheid is een deel van het onderhoud participatief uit te voeren. Mochten er voor de
dekking van de onderhoudswerkzaamheden aanvullende financiële middelen nodig zijn, dan is dit
eventueel mogelijk via de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen (overschot middelen van
Kansen voor Kalsdonk zitten hier nog in). Voor de jaarlijkse kostendekkende huur (die hoger wordt
naarmate onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd) wordt zo veel als mogelijk gefinancierd zoals
hierboven omschreven vanuit de begrotingsprogramma's 3 en 5. Mocht hierin nog een aanvulling
nodig zijn, zal dit eveneens vanuit de Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen aan uw raad
voorgelegd worden.



Pe rspectief voor h u isvesti ngsvraagstu kken van h u id ige en toe komsti ge
initiatieven
Wij geven in deze raadsmededeling ook aan hoe wij tot een duurzame en efficiënte oplossing voor de
huisvesting van huidige en toekomstige maatschappelijke initiatieven willen komen.

We constateren dat ondersteuning van maatschappelijke initiatieven altijd maatwerk is. Er zijn
verschillende manieren waarop de gemeente ondersteuning kan bieden. Zo kan een initiatief al
geholpen worden door vanuit het stadskantoor mee te denken, informatie te bieden, verbindingen te
leggen met andere initiatieven, kennis of professionele hulp in te zetten of financieel bij te dragen
(vanuit reguliere budgetten, subsidies, stimuleringsbijdrage vanuit Vitale Wijken en Dorpen of het
Voorliggend Veld).

Maatscha ppe I ijke waarde staat voorop
ln het verleden werd onder andere ondersteuning geleverd door gemeentelijk vastgoed in te zetten.
Echter door het raadsvoorstel 'Kaders Vastgoed'dat door de gemeenteraad is vastgesteld is er nu
enige spanning komen te staan op hoe we om moeten gaan met maatschappelijke initiatieven die een
huisvestingsvraag hebben. Tegelijkertijd bieden de kaders vastgoed voldoende ruimte om vanuit
beleidsmatige doelstellingen maatschappelijke initiatieven te huisvesten.

Het college heeft als beleidslijn dat, net zoals bij PiusX is gedaan, aantoonbaar wordt gemaakt dat het
maatschappelijk initiatief bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen. Het maatschappelijke
waarderingskader van lnstituut Publieke Waarden biedt een uitgebreide methode (vragenlijst) om het
rendement, legitimiteit en omvang van betrokkenheid van het initiatief in beeld te brengen. Ook voor
toekomstige vraagstukken zullen wij derhalve het waarderingskader als richtsnoer hanteren voor het
beoordelen van de maatschappelijke waarde van initiatieven.

Voor de overige door de gemeente gehuisveste initiatieven, zoals Tiuri, Drie Maal Plankenkoorts,
Plak, beeldend kunstenaars en huidige en toekomstige initiatieven die momenteel geen gemeentelijk
onderdak hebben wordt (in de toekomst) een zelfde proces doorlopen als bij PiusX.
Dit heeft als doel de maatschappelijk waardering scherp te krijgen en in beeld te brengen in hoeverre
bijgedragen wordt aan gemeentelijke doelstellingen. Dat betekent dat het waarderingskader, de
mogelijkheid van het bieden van participatieplaatsen en de relatie met het voorliggend veld in elk
geval worden meegenomen.
Voor enkele van de genoemde initiatieven is dat dit jaar nog actueel. Een aantal panden waarin de
genoemde initiatieven zijn gehuisvest staan namelijk op de nominatie om te verkopen of zijn
inmiddels verkocht (Nieuwstraat 37).
De genoemde initiatieven zijn gelet op de omvang overigens niet te huisvesten in de Proeftuin PiusX.
Mogelijkenruijs kan het pand aan de Bovendonk 111, dat per 1 september 2016 terug geleverd wordt
aan de gemeente door het Da Vinci College, ingezet worden om op een vergelijkbare wijze als PiusX
onderdak te faciliteren aan maatschappelijke initiatieven. Ook bij een dergelijke proeftuin is het doel
dat de (toekomstige) gebruikers op termijn de kostendekkende huur zelf op kunnen brengen.

Omdat het rendement van dergelijke initiatieven in de begrotingsprogramma's 2, 3 en 5 vallen,
werken de wethouders Verbraak en Polderman bovenstaand proces verder uit en wordt uw raad dit
jaar met een uitgewerkt plan geïnformeerd.

Afsluiting
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
en wethouders van Roosendaal
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