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Onderstaande is op 4 oktober gestuurd als mail aan raadscommissie Onderwijs en 
welzijn, de wethouder, CC aan Louise Zwanenberg en de BBOG-leden 
 
Beste gemeenteraad (raadscommissie Onderwijs en Welzijn), wethouder Carine Bloemhoff, 
 
Op 9 oktober gaat u discussiëren over de ontwikkeling van nieuw beleid voor sociaal-culturele 
accommodaties tijdens agendapunt B2. Wij leveren daarvoor graag een inbreng vanuit het veld. 
Bijgevoegd treft u het Manifest van Wijkaccommodaties van het BBOG uit 2018 aan, waarin ons 
standpunt ten aanzien van de rol van sociaal-culturele accommodaties is opgenomen. Sinds 2019 
zijn ook dorpshuizen uit de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren lid van het BBOG, daarom 
ook de 'Input dorpshuizen herindeling'. 
 
Op de vragen die u door het college gesteld worden gaan we hier niet nader in. Wij constateren 
dat een vertegenwoordiging van de accommodaties later in het proces wordt betrokken. 
 
In de brief van het college wordt een vijftal vragen/stellingen aan u voorgelegd. Wij zijn van 
mening dat de belangrijkste vragen niet worden gesteld. Dat zijn: 
*Welke waarde hecht de gemeente aan het sociaal-cultureel werk en de sociaal-culturele 
accommodaties? 
*Hoe wordt de bijdrage aan de samenlevingsopbouw en de preventieve werking voor zorg en 
overlast gewaardeerd? 
*Wat is de waarde van het sociaal kapitaal waar de accommodaties de motor van zijn? 
Beantwoording van deze vragen door het gemeentebestuur en de politiek lijkt ons een goede start 
voor de vorming van nieuw beleid. 
 
Daarnaast merken we op dat bij de inrichting van het beleidsproces onze besturen achterop 
dreigen te raken en pas in een laat stadium slechts kunnen reageren op teksten en concepten. 
Dan is er al veel met professionele, ambtelijke en aan de overheid gerelateerde instanties 
afgestemd, zo niet afgesproken. Gevaar daarvan is dat onze besturen niet in staat zijn om nieuw 
beleid te omarmen, laat staan erop te kunnen anticiperen. 
 
Tot slot is het opvallend dat de organisaties die de meeste accommodaties verenigen niet met 
name genoemd worden: Groninger Dorpen (GD) en het BuurtcentraBesturen Overleg Groningen 
(BBOG). 
 
Wij verwachten met deze bijdrage een zinvolle inbreng te leveren aan de discussie in de 
gemeenteraad . 
 
Het BBOG zal van harte deelnemen aan het verdere beleidsvormingsproces. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens het BBOG-bestuur, 
Jouke de Jong, voorzitter  

mailto:infobbog@gmail.com

