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Beste BBOG-leden – buurtcentrumbestuurders en -medewerkers,
Nu het jaar op z'n eind loopt willen we even terugblikken. Er is nog geen witte rook
bij de gemeente over de inhoud van het nieuwe accommodatiebeleid. Wel is er
nieuwe informatie over het proces en de planning.
Om te beginnen willen we een Algemene LedenVergadering aankondigen. Die zal
plaatsvinden op donderdag 27 februari, 19.30 uur in Sonde2000. Uitnodiging en
agenda volgen.
Op deze avond zal ook de gemeente aanschuiven in de personen van Louise Zwanenberg en Jelle Zwart van de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij zullen ons informeren over het proces van de beleidsontwikkeling en de concept visienota. Die
visienota zal in maart, na besluitvorming door B&W, voor inspraak worden vrijgegeven. In september zal de raad dan dit nieuwe beleid vaststellen waarna het per 1 januari 2021 in werking treedt.
Het is voor jullie, de buurtcentrabesturen, niet mogelijk om al voor de ALV kennis te
nemen en reacties te geven. Wel is het een goede start om te bepalen hoe in de
maanden daarna van het inspraaktraject gebruik te maken.
Zoals vaak op een ALV maken we een 'rondje langs de velden' waarin de centra elkaar informeren over de stand van zaken. In dit geval, nu de gemeente aanwezig is,
stellen we voor om hier wat meer aandacht aan te besteden. Elke accommodatie
kan zich kort presenteren (pitchen). Wie zijn we? Wat doen we? Welke kansen en
bedreigingen zien we? Wat zijn belangrijke succes- en faalfactoren voor de toekomst
van onze accommodatie?
Goed voor onze promotie en om het belang en de noden van de buurtcentra nog
eens duidelijk en concreet neer te zetten.
Het BBOG-bestuur ziet 2019 als een productief jaar:
- Reageren op de collegevorming van de nieuwe gemeente Groningen.
- Kennismaking met dorpshuizen als nieuwe leden.
- Een hele drukke en positieve kennismaking van alle accommodaties met de nieuwe
gemeenteraad in het Dok. Geïnitieerd en georganiseerd samen met Groninger Dorpen.

- De inspiratieavond over de buurtcentra als motor van sociaal kapitaal, samen met
de opbouwwerkers, onder leiding van Frans Soeterbroek.
- De reactie naar de raadscommissie op het startdocument 'Ontwikkeling van nieuw
beleid voor sociaal-culturele accommodaties (uitnodiging voor discussie)' van B&W
over nieuw beleid.
- De leden informeren over de gemeentebegroting 2020 waarin de taakstellende bezuiniging op de accommodaties voor 2021 is opgenomen.
We hadden gedacht dit jaar ook nog over de inhoud van dat nieuwe beleid te kunnen discussiëren. Dat gaat nu vanaf februari plaatsvinden.
Wel heeft het bestuur van het BBOG, aangevuld met Mark Aalders van MFC De Wijert/Helpman en Fred Habraken van 't Vinkhuys, overleg gehad met de verantwoordelijke ambtenaren. Ons is uitgelegd dat het erg moeilijk is om de accommodaties
uit de drie voormalige gemeentes over één kam te scheren. Dat het erg kort tijd is
om voor 1-1-'21 het beleid én inhoudelijk én procedureel én uitvoeringstechnisch
voor elkaar te krijgen. Wettelijk is het echter wel noodzakelijk. Daarbij is er een bezuinigingsopgave. De verwachting is daarom dat er een eerste harmonisatie zal
plaatsvinden. Een soort overgangsbeleid waarna er meer tijd is voor vorming van
nieuw beleid.
Van onze kant hebben we mede aan de hand van het manifest uitleg gegeven over
het belang van de diversiteit, de onafhankelijkheid en de zelfstandigheid van de
BBOG-leden. De voorwaardelijkheid voor het functioneren als laagdrempelige basisvoorziening, van goede huisvesting en professioneel beheer. De kwaliteiten van de
buurtcentra als motor van sociaal kapitaal. De bijdrage aan de leefbaarheid en de
preventieve werking. En de waarde hiervan voor de samenleving, de gemeente.
We wensen al onze besturen en medewerkers, zowel op persoonlijk vlak als voor jullie accommodaties, een heel mooi en gezond 2020!
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