Agendapunt 22.
Motie van de fractie van de Progressieve Partij.

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 7 september 2010,
overwegende:
-

-

dat het gemeentelijk beleid t.a.v. dorps- en buurthuizen nog niet is geharmoniseerd en op
grond van recente en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen om een herontwerp
vraagt;
dat er een voortdurende discussie plaatsvindt over paracommercie;
dat er diverse initiatieven genomen zijn of zullen gaan worden om te komen tot zgn.
Kulturhuser;
dat de vraag naar de maatschappelijke functie en de invulling van de programmering en de
(faciliterende) rol van de gemeente daarbij steeds manifester wordt;
dat door gecombineerd gebruik van accommodaties schaal- en efficiencyvoordelen bereikt
kunnen worden;
dat de raad kennis heeft genomen van de notitie kaderstellende nota’s;

constateert
dat het gewenst is om te komen tot een samenhangende visie en beleid t.a.v. de buurt- en
dorpshuizen (w.o. de De Pol in Aalten)voor de komende jaren;
geeft het College de opdracht
te komen tot een beleidsnota “buurt- en dorpshuizen”volgens het stramien beschreven in de notitie
kaderstellende nota’s.
verzoek het College
geen onomkeerbare stappen te zetten t.a.v . individuele vragen en wensen van buurt- en
dorpshuizen (w.o. De Pol in Aalten) totdat deze beleidsnotitie zal zijn vastgesteld;
binnen een maand met een tijdschema te komen voor de uitvoering –en indien nodig
kredietvoorstel- van deze opdracht te komen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Aalten, 7 september 2010
Fractie van de Progressieve Partij

J.C. Wikkerink.

Toelichting.
Aanleiding.
Het beleid rond buurt- en dorpshuizen lijkt aan een herontwerp toe. Het huidige beleid vertoont veel
overeenkomsten met een lappendeken. Ook is het beleid na de herindeling niet geharmoniseerd.
Maar ook recente en toekomstige ontwikkelingen nopen tot een herbezinning. Te noemen valt:
-de aanhoudende discussie rond paracommercie;
-de tot standkoming van zgn. Kulturhuser en het al of niet in aanmerking komen van deze initiatieven
voor provinciale subsidie;
-de vraag naar de exploitatiemogelijkheden van dergelijke voorzieningen;
-de leefbaarheid in kleine kernen;

-de relatie met het totale accommodatiebeleid en de wensen en behoeften van gebruikers daarvan;
-de rol en beschikbaarheid van vrijwilligers;
-de participatie doelstellingen van o.m. de WMO.
Probleemstelling.
Er is op dit moment bij de raad onvoldoende inzicht in de vragen en behoeften aan accommodaties
voor activiteiten die bijdragen aan de participatie van de bevolking. Buurt- en dorpshuizen zouden
hierin een nuttige functie kunnen vervullen. De vraag – ook in relatie tot vraagstukken van
paracommercie- is hoe deze buurt- en dorpshuizen duurzaam te exploiteren. En wat daarbij de rol
van de lokale overheid is. Een tweede vraag is hoe gecombineerd gebruik, ook al vanwege de
exploitatievoordelen en kostenbesparingen voor de gemeente te stimuleren valt.
Aanzet tot een helder beleid
De raad heeft kennisgenomen van de notitie kaderstellende nota’s. Deze notitie lijkt een uitstekend
vertrekpunt om bovenstaande probleemstelling middels een startnota in kaart te brengen en
vervolgens in een beleidsnota heldere toekomstbestendig beleid te formuleren ten aanzien van buurten dorpshuizen. Het spreekt vanzelf dat in dit proces het maatschappelijk middenveld een grote
inbreng heeft.*
De beste manier om de problematiek helder te krijgen en een herontwerp van beleid te maken lijkt te
zijn het college een bestuurlijke opdracht te geven naar aanleiding van een door de raad aangenomen
motie. Hieronder de mogelijke tekst van een motie die in de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad ingediend zou kunnen worden.

