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26 augustus 2020, Politieke woensdag, 

Sociaal culturele accommodaties, geharmoniseerd 

Inspraakreactie tijdens meningsvormende raadsvergadering 

 

Geachte Gemeenteraad en Wethouder 

 

Graag wil ik aandacht voor 3 zaken: 

 

1e Financiering: de afgelopen jaren zijn de kostenstijgingen (loon, e.d.) niet volledig vergoed door de 

gemeente. De accommodaties boeren financieel al jarenlang achteruit, de exploitatie is penibel.  

 

2e Samenwerking in onze buurten is belangrijk. Maar de coördinatie van alle spelers op de sociaal 

culturele vlak kun je niet alleen bij vrijwilligersorganisaties neerleggen.  

 

3e Organisatie van het beleidsproces komende 2jaar is nog onduidelijk. We pleiten voor het 

vroegtijdig betrekken van onze besturen. 

 

De voorliggende accommodatienota is de eerste stap naar nieuw beleid. Dit moet de komende 2 jaar 

vorm krijgen. In feite wordt nu bestaand beleid uit de voormalige gemeenten tijdelijk voortgezet.  

 

De afgelopen jaren heeft onze vereniging BBOG flink aan de weg getimmerd. BBOG heeft 19 leden: 

buurtcentra, mfc’s en dorpshuizen, een zeer divers gezelschap. We hebben een Manifest opgesteld 

en in de aanloop naar de nieuwe gemeente onder de aandacht gebracht. Dit Manifest is nog steeds 

een toetssteen. 

 

Veel van onze leden hebben schriftelijk gereageerd op de nota en/of gebruik gemaakt van de 

inspraakspreekuren. Begin juli heeft een werkgroep van leden alle stukken nog eens besproken en is 

besloten om bij deze gelegenheid gezamenlijk te reageren. 

 

Oktober 2019 heeft de gemeenteraad de harmonisatie van het accommodatiebeleid in gang gezet 

met het beantwoorden van vragen.  

BBOG heeft toen ook vragen aan u gesteld:  

*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 een belangrijke motor van zijn? 

Deze vragen moeten naar onze mening steeds opnieuw gesteld worden, en vooral ook beantwoord. 



2 
 

 

Dan terugkomend op de drie punten. 

 

1. Financiën: de indexering op personeelkosten is dit jaar weer van toepassing maar de cao’s 

stijgen veel harder. De centra hebben te maken met een overall kostenstijging die niet 

geïndexeerd is. De begrotingen zijn niet of nauwelijks meer rond te krijgen.  

 

2. Samenwerking: hoe moet dit als criterium voor subsidieverstrekking gaan werken? Welke rol 

kiest de Gemeente? Nu lijkt het wel heel erg de verantwoordelijkheid van de 

accommodatiebesturen te worden.  

Alle partijen die verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van gemeentelijk beleid 

kunnen helderheid geven over hun budgetten ook die voor welzijns- en sociaal-culturele 

activiteiten. De gemeente kan als voorwaarde stellen dat deze activiteiten in de eerste plaats 

bij de basisvoorzieningen in de gebieden worden uitgevoerd. Bij motie hebt u in 2016 

bepaald dat in de gebiedsagenda’s ook de zorg en welzijnsbudgetten en -activiteiten 

zichtbaar gemaakt moeten worden. 

 

3. Organisatie: er zijn veel verschillende gebiedsindelingen er zijn wijteams, gebiedsteams en 

gon’n. Bij de gemeente komt alle kennis bij elkaar. Via jaarverslagen en subsieaanvragen ook 

die van de accommodaties. Gebruik deze kennis, maak het hanteerbaar, inzichtelijk. Al met al 

is een zorgvuldig proces vereist, maar maak het vooral ook transparant, zo eenvoudig en 

democratisch mogelijk, daarbij interessant, leerzaam, inspirerend en motiverend. 

 

 

Tot slot een concreet verzoek.  

De coronacrisis grijpt hard in ook bij de buurtcentra. Eerst sluiting en nu met alle voorzorgen 

voorzichtige heropening. Er wordt hulp geboden vanuit diverse overheden.  

Je gebouw goed en gezond organiseren, de vrijwilligers betrokken houden, wijkbewoners activiteiten 

blijven bieden. Het wordt geprobeerd maar hoe kun je programmeren en hoelang gaat dit nog duren. 

Is dit vol te houden? 

Daarom vragen we extra aandacht voor de korte termijn coronaproblemen, geen paniek maar rust 

op het front om het post-coronatijdperk met nieuwe insteek tegemoet te kunnen treden. 

 

We vragen een toekenning van de subsidie aan de accommodaties voor drie jaar zonder toetsing 

aan prestatie-eisen. Uitgaande dat komend jaar nog volop onzeker zal zijn waarna twee jaar volgen 

van herstel en hervatting van het ‘normale’programma en benutting van de volledige capaciteit 

van de centra. De normale cyclus van aanvraag en verantwoording kan natuurlijk gewoon doorlopen.  

 

Dank voor uw aandacht en een vruchtbare discussie toegewenst. 

 

Jouke de Jong 

Voorzitter BBOG 


