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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

De VLP heeft kennisgenomen van de situatie bij het buurthuis Kalsdonk. Zowel de informatie van 
gemeente als het bestuur. Het geheel aan informatie, alsmede het aftreden van het bestuur en de 
inmenging van WijZijn Traverse in een buurthuis, leiden wel tot zorg bij onze fractie.

Een te sterke inmenging van WijZijn of opbouwerkers, zoals beschreven door het inmiddels 
opgestapte bestuur van het wijkhuis zijn niet acceptabel. Onze inwoners zijn uiteindelijk de gebruiker 
en eigenaar van een wijkhuis. Een bestuur vanuit de wijk moet zorgen voor een deugdelijk beheer en 
deugdelijke exploitatie, maar ook gaan over haar eigen invulling. Externe instanties leveren daar waar 
nodig ondersteuning of dragen ideeën aan, maar zijn op geen enkele wijze de “baas” in een wijk- of 
dorpshuis.

Daarom heeft de VLP over deze kwestie de navolgende vragen: 

1. Klopt het dat u van het aftredend bestuur van het wijkhuis Kalsdonk een schrijven heeft 
ontvangen over het aftreden, zo ja wat was uw respons?

2. Heeft u de initiatieven die het bestuur heeft ondernomen om het wijkhuis te moderniseren 
gesteund? Zo ja, op welke wijze heeft u dit ondersteund?

3. Bent u het met ons eens dat het ongewenst is dat WijZijn zich autonoom bemoeit met het reilen 
en zeilen binnen een buurthuis zonder ruggespraak met het College van B&W, en zo ja heeft u 
WijZijn Traverse hierop aangesproken?

4. Kunt u nader verklaren hoe het kan dat er buiten het bestuur om een gebruikerscommissie in 
het buurthuis Kalsdonk is geïnstalleerd door WijZijn en erkent de gemeente deze commissie 
ook? En indien u deze erkent, waaruit blijkt dat?

5. Bent u voornemens om een lijmpoging te wagen, om het bestuur met ingezette weg het 
vertrouwen te geven wat nodig is om de continuïteit van het buurthuis te waarborgen?
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Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Ja, op 31 december 2019 is vanuit het buurthuisbestuur een brief gestuurd waarin zij de 
gemeente informeert over het genomen besluit om per 1 januari 2020 af te treden. Aan het 
bestuur hebben we laten weten het besluit te betreuren en het spijtig te vinden dat het bestuur 
geen mogelijkheden ziet om nog te komen tot een oplossing te komen. Ambtelijk zijn we in 
januari in gesprek gegaan met de interim voorzitter.

2. De organisatie van het buurthuis is aan het zelfstandig bestuur. De gemeente heeft hierin geen 
rol.

3.  In de opdracht aan WijZijn Traverse is meegeven dat opbouwwerkers werken vanuit de 
buurthuizen en samenwerken met alle partners in de wijk. Zo ook met de buurthuisbesturen. 
De besturen van de buurthuizen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het beheer en de 
exploitatie van het buurthuis.

4. Zoals ook bij beantwoording bij vraag 2 aangegeven, heeft de gemeente geen bemoeienis met 
het reilen en zeilen binnen het buurthuis.

5. Nee. Het besluit om af te treden, dat eind vorig jaar door het buurthuisbestuur is genomen, 
heeft ons voor een voldongen feit geplaatst. Het buurthuisbestuur heeft duidelijk aangegeven 
geen opening te zien om te komen tot een oplossing.

Met vriendelijke groet,
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