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Opening
Jouke de Jong, voorzitter van het BBOG, opent de bijeenkomst om 19.50 uur; jammergenoeg was de aanvangstijd niet geheel duidelijk.
Hij heet Jelle Zwart en Mariëtte Leegwater van de gemeente extra welkom; helaas is Louise
Zwanenberg ziek.
Het informatierondje langs de leden, dat vaak op een BBOG-vergadering wordt gehouden, is
nu ook voor de gemeente.
Kleine inleiding door de gemeente
Jelle Zwart vertelt dat het schrijven van de nota is vanwege de gemeentelijke herindeling; de
oude gemeenten hadden verschillend beleid voor de sociaal-cultureel-werkaccommodaties.
De nota moet op 1-1-2021 af zijn. Doel is harmoniseren en wellicht ook actualiseren, bijvoorbeeld WIJ bestond nog niet in 2014 toen Groningen de huidige accommodatienota vaststelde. De gemeente heeft gesprekken gehad met de Speeltuincentrale, het BBOG, vereniging
Groninger Dorpen, en met de MFC's, WIJ, de gebiedsondersteunende teams en met alle
dorpshuizen in voormaling Ten Boer en Haren.
PRESENTATIES
Deze zijn later aangevuld en verbeterd
Presentatie TuinPad, door Jos Jorritsma
Er is één bestuur voor twee accommodaties: Sonde2000 en TuinPad. Ze zijn erg verschillend. Er is uitwisseling van personeel om bijvoorbeeld in te springen. Wel zijn er twee aparte
begrotingen.
TuinPad is een buurtkamer. Er is een supervrijwilliger die een soort directeur is, heel veel
van de buurt weet en ook welke activiteiten er nog bij passen. Hij kan ook dingen voor el kaar krijgen.
De nieuwbouw uit 2014 is apart en energiezuinig, wat overigens financieel niet aantrekkelijk
blijkt te zijn. Er is een ingewikkelde installatie met aardwarmte, zonnepanelen en zonnecollectoren. Het duurde lang voor de installatie goed functioneerde en de extra kosten vallen
erg tegen. Men is met de gemeente in onderhandeling hierover. Aan de ene kant is het heel
leuk, aan de andere kant is dit tevoren niet goed berekend.
Toen het af was ging de buurt direct aan de slag met het maken van kasten en andere in richting. Ook met de activiteiten is dat zo.
Er is een grotere zaal, een kleinere zaal met een bar en een tv voor vooral ontmoeting, en
een soort hok met aanrecht voor creatieve activiteiten. De buurt komt ook heel vaak met initiatieven, waarvan sommige niet meteen goed gaan door bijvoorbeeld te weinig deelnemers.
Dat geeft een rommelig activiteitenprogramma, maar het is wel leuk dat je kunt ingaan op
ideeën. Eén van de faciliteiten is een grote keuken met veel kookpitten, waar dit buurtcentrum ook zelf in heeft geïnvesteerd, en waar driftig gebruik van wordt gemaakt, ook door
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groepen van buiten de wijk. Verder zijn er kinderactiviteiten door twee vrijwilligers uit de
buurt. WIJ vindt dat er te weinig kinderen meedoen, dus kiezen ze voor kinderactiviteiten elders. Er zijn twee koren, voor mensen die wel en die niet kunnen zingen. Soms zijn er ook
studentenactiviteiten maar dat is vaak maar tijdelijk. Internationale studenten vroegen een
paar keer om onderdak. Een bijzondere activiteit is tafeltennis voor blinden (Sjak Rijploeg
van Het Dok kan u vertellen hoe dat gaat). Je kunt ook meedoen met een blinddoek voor.
Naast de wekelijkse creatieve en ontmoetingsactiviteiten zijn sommige activiteiten eens per
zoveel weken: theatersport, paralympicsbingo, bordspellenavond.
Presentatie Sonde2000, door Derk Jaap Bessem
Sonde2000 maakt deel uit van een Vensterschool, maar is een zelfstandige rechtspersoon.
Het is in 2000 samen met de andere Vensterschoolpartners hier gevestigd. Sonde is in 1972
opgericht als deel van de Trefkoel aan de Zonnelaan; het was voornamelijk een jongerenruimte in de kelders, de wanden volgeplakt met eierdozen.
Nu zijn er veertig activiteiten per week, zoals kaarten en sjoelen, dansen, computerlessen,
naaien, schilderen, koken, jongeren- en kinderwerk. Het WIJ-team zit daar vlakbij, in een
deel dat niet van Sonde is. Er blijft altijd professioneel beheer nodig, onder andere om alle
vrijwilligers te coördineren en begeleiden en omdat de ingang ook door andere organisaties
gebruikt moet worden. Met soms privacygevoelige aspecten. In dit hele gebied werken we
samen met andere accommodaties met wie we het personeel delen. Jos Jorritsma vult aan
dat het idee van een Vensterschool was dat je met z'n allen ging samenwerken binnen het
complex. Maar toen werd de subsisie op de sporthal veel minder en werd die nogal duur. De
aparte Vensterschoolcoördinator werd wegbezuinigd. Ook samenwerking met de basisschool
liep erg terug. Wel komen er door de school allochtonengroepen binnen, die ook hier koken.
Derk Jaap besluit ermee dat de Vensterschool nu in hoofdzaak is te karakteriseren als een
soort bedrijfsverzamelgebouw, gericht op het onderhoud van de openbare ruimtes en soms
de orde- en veiligheidsproblemen in het openbare deel van het complex.
Presentatie Buurtcentum de Wende, door Sandra Solleveld
Dit is een multiculturele accommodatie in Vinkhuizen, met twee grote zalen, twee kleinere
plus een keuken. Er zijn twintig vaste, wekelijkse activiteiten in het kader van sociaal-cultureel werk en andere activiteiten met een lagere frequentie. Het jongerenwerk van Vinkhuizen
heeft zijn basis in de Wende. Deze accommodatie verhuurt ook en organiseert eigen activiteiten met eigen vrijwilligers. Ze zijn zeven dagen per week open, tachtig uur per week, met
vier beheerders. Deze beheerder hebben samen zesenvijftig betaalde uren, waarvan vier
door de Wende zelf. Het beheer is deels facilitair en deels programmatisch. Er zijn twee vrijwilligers in het dagelijkse beheerteam en de betaalde beheerders maken ook vrijwilligersuren. Er is betaald kader nodig en eigenlijk zou er meer betaald beheer moeten zijn. Het
wordt lastiger om meer vrijwilligers te krijgen.
Sandra wil voor het gemeentelijk beleid graag meegeven: door zowel facilitair als programmatisch beheer te hebben zorgt de Wende ervoor te kunnen inverdienen. De subsidie is net
aan genoeg voor de vaste lasten. Al het onderhoud, ondanks dat ze huren, is voor deze ac commodatie zelf, en ook zaken als bijvoorbeeld de de brandveiligheid, dus inverdienen is nodig. Het is mooi als er in het nieuwe subsidiebeleid wordt gekeken naar wat een buurtcen trum doet in plaats van alleen naar de vierkante meters.
Presentatie Het Dok, door Sjak Rijploeg
Het Dok is het grootste MFC, 3500 tot 4000 mensen lopen er binnen. De bibliotheek zit erin,
de afdeling die paspoorten verstrekt en het WIJ-team.
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Er zijn twaalf mensen in dienst en tientallen vrijwilligers. Plus het probleem om die goed aan
te vullen.
Iedereen moet zich thuis voelen; de diversiteit van de wijk moet ook binnen tot zijn recht ko men. Personeel en vrijwilligers moeten daar ook op letten. De laatste zijn moeilijk te krijgen,
het opleidingsniveau is laag. Dat is een knelpunt als het er te veel zijn, vanwege de hoeveelheid begeleiding, dat bedreigt ons. We moeten meer mensen in dienst kunnen nemen.
's Avonds is er altijd zowel een vrijwilliger als een betaalde beheerder.
We hebben ook een functie voor de regio: Meerstad, Ruischerwaard en Ruischerbrug.
Presentatie Poortershoes, door Eric Molleman
Sinds twee jaar is er een geheel nieuw bestuur. Daarvoor is er een periode geweest met een
bestuurlijke crisis. Daardoor was er behoorlijk veel achterstallig onderhoud in de breedste zin
van het woord (interne organisatie, activiteiten, externe contacten, gebouw…). We hebben
nu plannen op alle terreinen en zijn die aan het uitvoeren.
Er zijn vijfenveertig structurele activiteiten en nog diverse incidentele activiteiten zoals een
open forum en ‘zondag life’. We hebben ruim zeshonderd bezoekers per week. Het Poortershoes heeft zestig uur per week betaalde krachten, met daarnaast nog een grote groep vrijwilligers waarvan een deel ook begeleiding nodig heeft. Sommige vrijwilligers die heel goed
functioneren zouden dit als basisbaan moeten kunnen doen. Voor het Poortershoes (zoals
voor de meeste buurtcentra) zijn beide groepen (betaalde krachten en vrijwilligers) essentieel om het buurthuis operationeel te houden.
We zijn zelf eigenaar van het pand, dat stamt uit 1881 en een gemeentelijk monument is.
Zorgenpunt is het vele onderhoud, terwijl we weinig middelen hebben en vanwege de monumentenstatus niet alles mag. Bovendien willen we het pand verduurzamen (nu label G) maar
komen we voor veel subsidies niet in aanmerking omdat die vaak vereisen dat het eindresul taat label A is. Helaas staat de monumentenstatus niet alle daarvoor nodige maatregelen
toe. Ondersteuning bij het onderhouden en verduurzamen van het pand door de gemeente
is cruciaal.
Voor de toekomst willen we (nog) meer initiatieven vanuit de buurt stimuleren en willen we
verder bouwen aan de samenwerking met andere (buurt)organisaties, zoals Speeltuinvereniging Oosterpoort, Buurtoverleg Oosterpoort, buurtkrant De Oosterpoorter, het WIJ-team, het
conservatorium, de Borgmanschool locatie Oosterpoort, De werkgroep 'Oosterpoort duurzaam', Stadsdeelcoördinator Zuid, de Stadsdeelbeheerder Zuid.
Presentatie De Schakel, door Harm Jan Dekker
Dit wijkcentrum is sinds 1966 het sociaal hart in de wijk Oosterhoogebrug. Het is een initia tief van de bewoners die de bouw ook mee financierden. Nu bedient dit centrum ook de aanliggende wijken Ulgersmaborg en Ruischerwaard. De Schakel wordt bestuurd door een stichting die het gebouw in eigendom heeft, en verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud. Het gebouw heeft een totaaloppervlak van 960 m 2, waarvan slechts 400 m2 als sociaal-culturele accommodatie wordt gesubsidieerd. Er zijn vergaderruimtes en zalen waaronder
een multifunctionele gymzaal met toneelpodium. In de kelder zit een jeugdhonk. Ongeveer
tien vaste verenigingen of clubs hebben hier hun vaste onderdak. Het horecadeel is verpacht
aan een beheerder.
De gymzaal wordt gebruikt voor de school-gymlessen, sportverenigingen zoals DIO, wijkfeesten, Koningsdag, volks- en werelddansen, koren, toneel, Kerst-doe-markten en ook de
zeer gewaardeerde Nieuwjaarsreceptie met een maaltijd. Activiteiten in de Schakel worden
georganiseerd door wijkbewoners, de werkgroep Schakel Spektakel en door verenigingen,
vaak in samenwerking met de beheerder.
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Presentatie MFC De Wijert/Helpman, door Sjikke Mulder, met dia's
Bij de eerste dia, van het gebouw, vertelt Sjikke dat ze in een mooie accommodatie zitten;
wie het niet kent is welkom. Het is in de Wijert, maar ook Helpman kan er terecht, zoals
blijkt uit het kaartje op de tweede dia.
Voor 2000 waren ze een speeltuinvereniging, de gemeente wilde dat het een MFC werd. Het
oppervlak is 900 m², er zijn 4 zalen. Het MFC is tachtig uur per week open, inclusief zaterdag- en zondagochtend. Er zijn dertig vaste activiteiten per week. Het is een hybride organisatie: 55% subsidie, 45% bar-omzet, en er is verhuur. Daardoor kunnen de fte's worden betaald.
De basis is en blijft open en laagdrempelig: ruimtelijk met een open entree, en in de programmering 60% activiteiten die geen huur betalen (nultarief), 20% dat het sociaal tarief
betaalt en 20% voor het commercieel tarief. De consumptieprijzen zijn in 2015 en in 2019
verhoogd, waarmee een grens is bereikt: de koffie kost nu 1 euro.
Met de verhuurtarieven komt het MFC in de knel. Ze vinden het belangrijk dat het toegankelijk is, maar daardoor moeten er veel activiteiten voor het nultarief en kunnen ze niet inverdienen.
Intussen zijn ze wel steeds vernieuwend, bijvoorbeeld in de programmering: wel zumba,
geen zumba; er is een buitenhuiskamer, waarvoor de meubels zijn gemaakt door mensen
van de Van Mesdagkliniek; de keuken is vernieuwd door zelf fondsen aan te schrijven waar door er een Indisch eethuis mogelijk is, een lunchcafé en de Wijert Voedt. Dat werkt door bij
supermarkten overgebleven voedsel op te halen dat door vrijwiligers wordt klaargemaakt
voor mensen in de buurt.
Wat gaat goed:
Dit MFC is een fundament in de wijk, heeft een stabiele basis en is breed toegankelijk. Er is
samenwerking met andere partners in de wijk en Zuid en er is programmatische afstemming,
en vernieuwing.
Wat zijn de risico’s:
Door de volle programmering moeten ze te vaak ‘nee’ verkopen. Het huurpand is duur (ook
voor de gemeente!) en ze kunnen niet investeren bijvoorbeeld om een 0-op-de-metergebouw te worden: zonnepanelen op het dak leveren pas na een paar jaar een energiekostenbesparing.
Grootste bedreiging is de financiën; de subsidie blijft al tien jaar achter op de kostenstijging.
Het MFC lijdt al drie jaar verlies.
Presentatie De Berk, door Annette Antuma
Wijkcentrum de Berk is binnen de wijk Selwerd het centrum dat zich vooral richt op ouderen.
Vanwege de locatie, tussen vier 'senioren' flats, is dat ook niet zo vreemd. De overheid zet in
op langer thuis blijven wonen en verwacht meer zelfredzaamheid van de ouderen. De zorg
blijft achter en in een aantrekkende economie hebben mantelzorgers meer moeite om die
mantelzorg te leveren. Daardoor komen de ouderen in de knel. Hier proberen we als wijkcentrum op in te springen door vooral activiteiten voor ouderen te ontplooien.
Senioren kunnen dagelijks in ons centrum terecht voor bijvoorbeeld een praatje, het leggen
van een kaartje, knutselen en schilderen, diverse bewegingslessen, biljarten maar ook gewoon om een kopje koffie te halen of een taalles te volgen.
Ons wijkcentrum is dagelijks geopend met behulp van één betaalde beheerder voor tien uur
in de week en meerdere vrijwilligers. Maar door de aantrekkende economie wordt het ook
moeilijker om capabele vrijwilligers te vinden en te binden. Door aanwezige vrijwilligers niet
alleen een vergoeding maar ook cursusfaciliteiten aan te bieden, lukt dat binden vooralsnog
nog wel, het vinden van nieuwe vrijwilligers daarentegen blijft lastig.
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Wij rekenen in deze ook op een wijziging in het beleid, niet alleen kijkend naar de oppervlak te van het centrum maar naar de doelgroep en de daarbij behorende knelpunten.
Presentatie Buurtcentrum Stadspark, door Bert Jans
Dit buurtcentrum is belangrijk voor Grunobuurt-zuid en -noord en Laanhuizen.
Er is programmatische ondersteuning samen met het Poortershoes. Omdat er nog maar één
beheerder is, is er vorig jaar uit eigen zak meer beheer betaald. Kosten- en loonstijgingen
worden nauwelijks gecompenseerd door de subsidie.
Er zijn allerlei activiteiten, zoals beweging, talen- en creatieve cursussen, klaverjassen, een
koor en een spelletjesochtend. In mei en juni zijn er veel buitenactiviteiten, workshops, uit stapjes, stadswandelingen en fietstochten. Er zijn al vijftien jaar computerlessen met indivi duele begeleiding, en een inloopochtend voor specifieke problemen. Elke dag is er lunchsoep
voor € 1,50 en elke week een warme maaltijd voor € 3,50.
Samen met wijkraad en buurtbewoners worden er jaarlijks een nieuwjaarborrel en zomerfeest met livemuziek georganiseerd, waarvoor bewoners zelfgemaakte gerechten meebrengen. Met een WIJ-buurtwerker en een buurtbewoners-activiteitengroep zijn er buurtborrels
met ontmoeting en gezelligheid èn actuele thema's als wijkvernieuwing in vergroening van
de buurt.
Er is samenwerking en afstemming met basisschool de Starter met wie het buurtcentrum samen in een van de eerste Vensterscholen zit. Er zijn naschoolse activiteiten, maar de laatste
tijd minder door minder agogische ondersteuning.
Lentis heeft hier dagbesteding en in het weekend zijn er vaste huurders. Het is best vol, als
je een ruimte wilt huren moet je er snel bij zijn.
Een bedreiging is onder meer bezuiniging, waardoor mensen niet vervangen kunnen worden,
wat weer een wissel trekt op het overige personeel. Er is wel aanvulling van vrijwilligers
maar die zijn dun gezaaid.
Een advies aan de gemeente voor nieuw beleid is om aan de buurtcentra te vragen wat zij
nodig hebben om goed te functioneren en er de nodige middelen voor beschikbaar te stellen.
Presentatie ‘t Vinkhuys, door Wilko Eskes, met dia's
Dit is het oudste centrum, een rijksmonument met rieten kap: eerst was er 't Vinkhuys en
toen pas de wijk Vinkhuizen. Sinds begin jaren '70 is die een van de accommodaties in deze
wijk.
Er is preventieve werking door het sociaal-cultureel werk: meedoen, persoonlijke ontwikkeling, ergens bij horen, minder eenzaam, perspectief. Deze discussie moet niet alleen ambtelijk worden gevoerd maar ook politiek.
Binnen de muren: met kunst en vliegwerk werken aan een eigen programmering met en
door vrijwilligers; divers aanbod voor elk wat wils: dertig eigen activiteiten per week; huisvesting clubs en verenigingen; huisvesting van en samenwerking met WIJ.
Buiten de muren: netwerkoverleg, VinkHuisWerk (het huiswerkinstituut), de initiatiefgroep
van VinkMobiel. In het netwerkoverleg zitten het Wijkeoverleg VINkhuizen, de kringloopwinkel, De Wende en de speeltuin, De Stadskerk, Kringloop +, het GON, Cosis, Lentis de Veldspaat, Ilmarinen, WIJ Vinkhuizen, de Vensterschool. Er wordt samen een wijkgids uitgebracht en jaarlijks een open dag georganiseerd. Het leuke is dat je elkaar kent met een gemeenschappelijk idee waar je naartoe gaat en wat goed is voor de wijk. VinkHuisWerk is op gericht wegens ondervertegenwoordiging van de jeugd. Vier dagen in de week zijn ruimtes
beschikbaar voor huiswerkbegeleiding door studenten, ook op scholen elders in de stad.
Honderdvijftig leerlingen doen eraan mee, de meesten uit gezinnen die het financieel niet
breed hebben, er is samenwerking met het gemeentelijk armoedebeleid. Het VinkMobiel is
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een gezamenlijk project voor mobiliteit binnen de wijk. Het bestaat uit een klein elektrisch
wagentje met een vrijwillige chauffeur die mensen bijvoorbeeld naar de kapper, de huisarts
en wijkvoorzieningen kan brengen.
Organisatie: er is interactie met de wijk, bijvoorbeeld door de baliefunctie. Er is een klein
professioneel kader, vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; de sociaal-culturele functie is met de wijk en door vrijwilligers; de wijk is multicultureel, zo ook personeel
en vrijwilligers; samen.
Randvoorwaarden: een betrokken en competent bestuur en team; goede bestuurders vinden
is niet makkelijk. Draagvlak in en interactie met de wijk. Vertrouwen en ondersteuning van
de gemeente, die moet een partner zijn. Professionaliteit. Financieel gezonde bedrijfsvoering
met creativiteit, het ene jaar gaat het beter dan het andere. Samenwerken is ook nodig om
toekomstbestendig te zijn.
Presentatie De Hunzeborgh, door Menno Hartsema
Dit buurtcentrum is voor de wijken De Hunze en Van Starkenborgh, waar het tussenin ligt.
Het bestuur werkt vaak samen met de bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh.
Er zijn een grote zaal van 100 m2 en een kleine van 28 m2. Doordeweek zijn er overdag en
's avonds activiteiten en in de weekenden is er ruimte voor vrije verhuur. De activiteiten worden gecoördineerd door vrijwilligers, voor sommige worden trainers ingehuurd of wordt de
zaal verhuurd. De activiteiten zijn op het gebied van: beweging; kunst waaronder schilderen,
fotografie, exposities; muziek waaronder een koor, concert, muziekworkshops; klaverjassen
en schaken; kinderdisco; knutselmiddagen voor kerst en pasen; lezingen. Met de bewonersorganisatie worden een vrijwillgersbijeenkomst en een nieuwjaarsborrel georganiseerd. Er is
alleen subsidie voor de schoonmaak.
De kracht van de Hunzeborgh is deels de kleinschaligheid en betrokkenheid van de buurtbewoners om gezamenlijk dingen te ondernemen.
Er zijn weinig bedreigingen: omdat de twee wijken gemengd zijn in leeftijdsopbouw zijn er
zowel deelnemers als vrijwilligers te vinden, hoewel dat laatste niet vanzelf gaat.
Presentatie Floreshuis, door Sjoerd W. Bouwman
Het Floreshuis is drie jaar geleden in een nieuw gebouw gekomen. Op het dak liggen zonnepanelen, door het bestuur is besloten om er meer te plaatsen. Aan de binnenkant is de grote
zaal aangepast.
Sinds het nieuwe gebouw is er ook een omslag in het denken: nieuwe wegen in het culturele
werk, dat doet het huidige bestuur erg goed. Er zijn zeven bestuursleden.
In het gebouw zit ook WIJ; WIJS en Link050 volgen. Leerlingen van het Alfacollege verzorgen het restaurant bij de bar. Er is een schoonmaakbedrijf dat mensen toeleidt naar een
baan.
Er is een breed programma aan activeiten, ook op gebied van cultuur, zoals theatervoorstel ling De Wijk De Wereld.
In de visie staat dat bewoners van de wijk met een goed idee naar het bestuur kunnen komen dat dit wil faciliteren.
Het bestuur heeft onlangs vijf stellingen geponeerd, waaraan men regelmatig de visie wil
toetsen.
Sjoerd wil bij de gemeente de huidige samenwerking tussen Floreshuis, speeltuin DIB en het
Cortinghhuis onder de aandacht brengen, daar die verbetering behoeft.
Presentatie accommodaties Heerdenhoes en Trefpunt in Beijum, door Marcella
Gortmaker, met dia's
Trefpunt Beijum bestaat dit jaar 25 jaar. Het Heerdenhoes is nieuw, vorig jaar opgeleverd.
6

Notuleerservice Mooi Werk

Deze twee accommodaties werken bestuurlijk veel samen. Het personeel werkt in één team
in beide buurthuizen, wat wel veel werk geeft. De besturen participeren mee in alle ontwikkelingen in de wijk.
Pluspunten Heerdenhoes:
 Nieuw buurthuis samen met WIJ-Beijum
 Alle activiteiten van oude Heerdenhoes en Kleihorn hebben plek gevonden op de nieuwe
plek, hoewel er minder oppervlak is
 Veel wijkbewoners lopen spontaan naar binnen en komen ook met nieuwe ideeën
 Bezettingsgraad is hoog
 Veel nieuwe activiteiten
 Samenwerking met alle partijen in de wijk
Minpunten Heerdenhoes:
 Te weinig beheer-uren, want door de nieuwbouw is daarop bezuinigd doordat er minder
oppervlak is. (500 m² voor Heerdenhoes en 500 m² voor WIJ-Beijum die financieel nog
niet gedekt zijn)
 Activiteitenaanbod is zo groot dat er weinig plek is voor nieuwe activiteiten
 Te weinig spreekruimtes voor WIJ-Beijum
Pluspunten Trefpunt:
 Mooie plek in de wijk
 Jongerenlocatie
 Veel buitenruimte met activiteiten
 Stijgend activiteitenaanbod, doordat het Heerdenhoes zo vol is
 Volop in ontwikkeling
 Samenwerking met veel partijen in de wijk
Minpunten Trefpunt:
 Bereikbaarheid ‘s avonds
 Te weinig beheer
 Naam Trefpunt is negatief
 Weinig mogelijkheden om activiteiten uit te breiden in het weekend
 Groot terrein om te onderhouden
Voor de subsidie is het wellicht beter te kijken naar de bekostiging van het personeel dan
naar de oppervlakte.
Reactie van Jelle Zwart
Jouke vraagt Jelle om reacties en wat het nieuwe beleid wordt. De zaal lacht, maar dat kan
Jelle natuurlijk nog niet zeggen.
Jelle: we hebben heel veel waardering voor wat jullie in je vrije tijd doen. Wij (hijzelf en Ma riette) zijn nieuw, om de nota snel te kunnen schrijven. Zijn oom – die ook Jelle Zwart heet –
kreeg jaren geleden vanuit de provincie een zak geld om buurthuizen op te zetten. Tot hilari teit van de omzittenden klinkt het uit de zaal: heb jij ook zo'n zak geld?
Jelle vervolgt: waarom vinden wij het scw belangrijk: cohesie in de wijk, dat we het leuk
hebben in de stad met elkaar. Als ik jullie verhalen hoor is er ook veel diversiteit, en nog
weer meer sinds de nieuwe dorpshuizen erbij zijn die ook allemaal verschillend zijn. Daar
moeten we als gemeente wat mee, maatwerk leveren. Daar werken we naartoe.
Wat heb ik gehoord: beheer is belangrijk, zowel door vrijwilligers als door professionals, op
verschillende beheervlakken. De subsidie is op oppervlak maar er moet ook worden gekeken
naar de activeiten. Vrijwilligers is een probleem; dat was ook zo bij sportverenigingen jaren
geleden. We moeten dus blijvend wat doen hieraan. De kwaliteit van de gebouwen is heel
verschillend. Een balans tussen inverdienen en wat je doet voor de wijk, is belangrijk voor de
exploitatie. Kostenstijging is ook genoemd. Maatwerk houdt in dat de gemeente moet luiste7

Notuleerservice Mooi Werk

ren naar wat de accommodaties nodig hebben. Mooi om te horen dat de gemeente partner
moet zijn in het goed leven in de wijk bewerkstelligen. Positieve gezondheid, welbevinden
van mensen, is gebaat bij contacten met elkaar.
Het proces: de nota is verplicht en er is maar heel weinig tijd voor, dus we kunnen niet naar
iedereen luisteren. De verschillen zijn nogal groot, dat moet meer hetzelfde worden. In Ten
Boer en Haren was veel minder subsidie en op een andere manier. Wat we ook in de nota
schrijven is om met jullie het gesprek aan te gaan. We gaan meer kijken naar wat je nodig
hebt in plaats van naar de vierkante meters. Daar moet je de tijd voor nemen, dat kun je
niet in een middagje bespreken. De samenwerking tussen de buurthuizen is verschillend.
Misschien moet de gemeente soms een actievere rol nemen om te bemiddelen. Ze willen per
gebied het verhaal vertellen. Het college wil ook nog een ton bezuinigen, op een totaal van
vier miljoen.
Voor de korte termijn: tot 1 april zijn we bezig de nota in elkaar te zetten, dan stelt het college van B&W die voorlopig vast. Van half april tot eind mei is er inspraak en komen er wel licht aanpassingen. Daarna stelt het college van B&W de nota definitief vast, en na de zomer
doet de raad dit. Dit is een kadernota: de grote lijnen. Het extacte uitwerken komt in nadere
regels.
We hebben nu alle gesprekken gevoerd, daarvan is een verslag gemaakt, dat hebben jullie al
gezien. Vervolgens is dit in een brief aan de raad gezet, die op 11 maart in raadscommissie
wordt besproken.
Nog vragen?
Sjikke Mulder van MFC De Wijert hoort Jelle van alles zeggen over de financiën, maar er zijn
nu meer accommodaties dus dan kun je toch niet zeggen dat we allemaal hetzelfde krijgen.
Jelle: de budgetten die ze in Ten Boer en Haren hadden zijn bij die van Groningen gekomen.
De dorpshuizen zijn heel anders, ze zijn al helemaal veel minder lang open. Ze zijn wel vaak
de enige voorziening in een dorp.
Sjak Rijploeg van Het Dok: vrijwilligers is een eeuwig verhaal, we hebben aanbod genoeg;
maar we hebben geen tien mensen nodig die de ramen willen wassen. Nu zijn er minder
mensen die overdag tijd hebben, wie nu beschikbaar is heeft meer begeleiding nodig. Je
hebt het niet gehad over het jarenlange niet compenseren. De gemeente wordt uitgeknepen
door het rijk, dat weet ik ook wel, maar moet niet de vrijwilligers bagatelliseren. Jelle wilde
dat zeker niet doen! Samenwerken met WIJ, werk en inkomen, GON. Door het ontschotten
van alle beleidsafdelingen van de gemeente, door potjes bij elkaar te doen, kun je er meer
mee doen.
Eric Molleman van het Poortershoes vraagt of het komende proces ook op papier geleverd
kan worden. Dat wil Jelle wel doen.
Jouke legt uit hoe de inspraak gaat. Als BBOG gaan we ervan uit dat de leden goed kunnen
inspreken. Eric Molleman heeft begrepen dat het maatwerk pas over een jaar komt. Jelle en
Jouke zeggen dat dat klopt.
Sluiting
Jouke de Jong: het is leuk om nog na te praten met een drankje. Iedereen bedankt!
Hij sluit de bijeenkomst om 22.00 uur.
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