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raadsleden, wethouders, MT-leden, fractievertegenwoordigers,
onderzoekers (Partners+Pröpper). Zie Bijlage

Dit is een beknopt verslag van de workshop gericht op de belangrijkste punten zoals
genoemd in de plenaire terugkoppeling vanuit de verschillende groepen.
1. Opening en korte toelichting op de belangrijkste uitkomsten van het
onderzoek
Igno Pröpper, directeur van de rekenkamercommissie AOGW licht het programma van
de workshop toe. Daarna gaat hij in op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
‘Maatschappelijke energie onder dak, Gemeenschapshuizen in Aalten’, 6 oktober 2017.
2. Aan de slag in kleine groepen
Vragen:
1
Deelt u de aanbevelingen over de rol van de gemeente?
2
Hoe kan je concreet vorm geven aan deze rol? Welke suggesties heeft u?
3. Plenaire terugkoppeling
De kern was de consensus over de aanbeveling om invulling te geven aan een goed
en duurzaam gemeenschapshuis met behulp van het bouwschema. Het heeft
meerwaarde, geeft gestructureerd inzicht en is goed toepasbaar. Hierbij gaat het ook
om het aandeel van de gemeente en andere spelers en de onderlinge samenwerking.
Het voorstel werd gedaan om per gemeenschapshuis in kaart te brengen wat het
beeld is van de verschillende onderdelen van het bouwschema. Iemand verwoordde
het zo: ‘Dit mag de gemeente als tegenprestatie vragen van de gemeenschapshuizen.’
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Hieronder volgen de aanvullingen en accenten, gerubriceerd naar het onderdeel van het
bouwschema. Deze moeten aan de orde komen bij het samen bouwen aan het
bouwschema.
Pijler (1) Rijk en divers sociaal netwerk
> Wat kunnen de gemeenschapshuizen van elkaar leren? Waarom draait de één
goed en de ander minder?
> Zorg vanuit de gemeente voor gerichte professionele ondersteuning
(bijvoorbeeld over financiële exploitatie).
> De gemeenschapshuizen moeten meer samenwerken.
Pijler (2) Goed onderhouden en geschikt gebouw
> Lever maatwerk bij het beoordelen van de gebouwen (bijvoorbeeld
onderhoudswerkzaamheden).
Pijler (3) Grote inzet van vrijwilligers
> Stimuleer en beloon als gemeente de initiatieven van de burgers.
Pijler (4) Duurzame exploitatie
> Maak duidelijke keuzes en afspraken over de mate van zelfstandigheid van
het gemeenschapshuis en de rol/ betrokkenheid van de gemeente. Stel
voorwaarden als gemeente (tegenprestatie). Denk aan begrotingen en
jaarverslagen.
> Behoefte aan preciezer inzicht in de financiën en duurzaamheid van de
exploitatie. Dit is de basis.
> Er moet evenwicht zijn tussen economisch rendabele exploitatie en het
bereiken van de sociaal (maatschappelijk) gewenste doelen. Koppel dit
nadrukkelijk aan elkaar.
> Duidelijke objectieve normen voor wat de gemeente verwacht van de
gemeenschapshuizen.
>
Stimuleer en beloon als gemeente de initiatieven van de burgers.
Pijler (5) Veel en aansprekende activiteiten
> Maak duidelijke keuzes en afspraken over de mate van zelfstandigheid van
het gemeenschapshuis en de rol/ betrokkenheid van de gemeente. Stel
voorwaarden als gemeente (tegenprestatie). Denk aan begrotingen en
jaarverslagen.
> Er moet evenwicht zijn tussen economisch rendabele exploitatie en het
bereiken van de sociaal (maatschappelijk) gewenste doelen. Koppel dit
nadrukkelijk aan elkaar.
> Duidelijke objectieve normen voor wat de gemeente verwacht van de
gemeenschapshuizen.
> De gemeenschapshuizen moeten meer samenwerken. Ze kunnen zich
eventueel specialiseren. En/of ‘centraal inschrijven’ op activiteiten en de
uitvoering laten rouleren tussen de gemeenschapshuizen. Inventariseer alle
ideeën. Wellicht ook samenwerking tussen beheerders.
Pijler (6) Onderdeel integrale aanpak woonkern
> Geen aanvullingen of accenten.
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Pijler (7) Maatschappelijke waarde
> Duidelijke objectieve normen voor wat de gemeente verwacht van de
gemeenschapshuizen.
> Er moet evenwicht zijn tussen economisch rendabele exploitatie en het
bereiken van de sociaal (maatschappelijk) gewenste doelen. Koppel dit
nadrukkelijk aan elkaar.
> Van belang is om tijdig aan te haken op maatschappelijke ontwikkelingen;
voorkom dat je achter de feiten aanloopt. Denk aan dalende bevolking.
Pijler (8) Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen
> Van belang is om tijdig aan te haken op maatschappelijke ontwikkelingen;
voorkom dat je achter de feiten aanloopt. Denk aan dalende bevolking.
Samenwerking
> Gemeenschapshuizen willen gehoord worden. Zorg daarom voor
gecoördineerd en structureel overleg.
> Maak duidelijke afspraken over rol Figulus Welzijn. Ook aandacht voor
‘gebruikers opvoeden’. Figulus Welzijn voert aantal taken uit namens de
gemeente.
> Onderken de verschillende typen gemeenschapshuis en maak zonodig
maatwerkafspraken.
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Bijlage: Lijst met aanwezigen
Margret Rensink
Johan Pennings
Marian Nijman
Wethouder Rijks
Wethouder Wiltink
Rudi Wossink
Martin Veldhuizen
Rob Boerendonk
Ans Plug
Jos Wessels
Jeroen van Geenen
Hans Logmans
Alex Walter
Hanny Noorman
Gerbert Navis
Patrick Frenken
Rudi ter Maat
Freek Diersen
Joop Wikkerink
Henk Meerdink
Willem Bruil
Gerrit Migchelbrink
Gerrit Stronks
Frans Hoezen
Jan Storm van ‘s Gravensande
Gert-Jan van Vliet
Johan van der Brug
Ina Smit
Igno Pröpper
Freddie Vaags

GB
CU
PP (fractievertegenwoordiger)

GB
VVD
PP
PP (fractievertegenwoordiger)
CDA
CDA
CU (fractievertegenwoordiger)
GB
CU
VVD
CDA
PvdA
CDA
PP
HMV
HMV
PP
PP (fractievertegenwoordiger)
PvdA (fractievertegenwoordiger)
Management Team
Management Team
Management Team
Griffie
Partners+Pröpper
Partners+Pröpper

Afwezig
Marcel Fiering
Gerrit Assink
Bert Mateman
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