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Raadsvoorstel
Onderwerp: Op zoek naar geluk. Visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties 
2016-2019. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties 2016-2019 vast te 

stellen. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
In de ‘Visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties 2016-2019’ wordt beschreven 
op welke wijze de gemeente omgaat met voorzieningen, activiteiten en accommodaties. 
Leidend hierin is het uitgangspunt ‘De inwoner staat centraal’. De andere uitgangspunten 
zijn: initiatieven moeten bijdragen aan maatschappelijk effect, wat vinden we 
basisvoorzieningen, hoe is de bezetting van accommodaties, hoe gaan we om met 
initiatieven en experimenten. 
 
In 2011 is door de gemeenteraad accommodatiebeleid vastgesteld. Sinds die tijd is er veel 
veranderd. Door de decentralisaties in het sociaal domein en de daarmee samenhangende 
transformatie moet de gemeente anders gaan werken. In 2011 was als uitgangspunt 
gekozen dat het aantal inwoners bepaalde hoeveel vierkante meters maatschappelijk 
vastgoed de gemeente ter beschikking zou moeten stellen. 
 
In februari en juni 2016 is het voorzieningenbeleid behandeld tijdens een raadspresentatie 
avond. Om de visie te onderbouwen is een notitie geschreven en een kernenkaart van 
Bergen als pilot gemaakt. Deze zijn als achtergrondinformatie op de avond van 9 juni 
gebruikt. Op basis van de input van deze avonden is bijgaande visie tot stand gekomen. Van 
de presentatieavond op 9 juni is een verslag gemaakt. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Als de raad instemt met dit voorstel dan wordt de ‘Visie op voorzieningen, activiteiten en 
accommodaties 2016-2019’ vastgesteld. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: het vaststellen van de visie op voorzieningen, activiteiten en 

accommodaties 2016-2019. 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De gemeente heeft als rol erin te voorzien dat er voorzieningen, activiteiten en 
accommodaties zijn, waar de inwoners zich kunnen ontplooien, ‘gelukkig’ kunnen zijn. Het 
bieden van voorzieningen, activiteiten en accommodatie draagt bij aan het prettig kunnen 
leven in onze gemeente 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: de verschillende gemeenten in de BUCH 

zich in een verschillende fase van het vormen van beleid bevinden. Aansluiten op beleid van 
andere gemeenten was niet mogelijk. Bij dit beleid is zoveel mogelijk aangesloten bij de 
uitgangspunten van het ‘Integraal beleidskader sociaal domein’ en het ‘Subsidieplan’. 
 
Burgerparticipatie: ja 
 
Externe communicatie: ja 
 
Extern overleg gevoerd met: - 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Het voorgaande accommodatiebeleid was uit 2011 en was toe aan een actualisatie. Gezien 
de veranderingen in de maatschappij mede in gang gezet door de decentralisaties in het 
sociaal domein is ervoor gekozen ook een andere insteek te nemen voor het 
accommodatiebeleid. We laten de accommodaties niet meer leidend zijn, maar de 
activiteiten en voorzieningen die in de accommodaties plaatsvinden. Er had ook voor een 
actualisatie van het beleid uit 2011 gekozen kunnen worden, waarbij op basis van de 
kentallen binnen de gemeente naar de bijbehorende passende accommodaties zou worden 
gekeken. 
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Als de raad de visie heeft vastgesteld, zal er voor de kern Bergen (Centrum) een evaluatie 
worden geschreven op welke wijze de geformuleerde uitgangspunten hun uitwerking hebben 
op activiteiten, voorzieningen en accommodaties in Bergen. Afhankelijk van de uitkomsten 
van deze evaluatie kunnen de uitgangspunten verder worden aangescherpt.  
Als de evaluatie van Bergen is afgerond, zullen de andere kernen worden opgepakt. Er 
zullen kernenkaarten worden gemaakt en er wordt geëvalueerd of de aanwezige activiteiten, 
voorzieningen en accommodaties voldoen aan de vraag en de behoefte.  
In 2019 wordt het beleid geëvalueerd. Het beleid wordt dan geactualiseerd of aangescherpt. 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid.  
Bij initiatieven vanuit onze inwoners zal altijd eerst naar de haalbaarheid worden gekeken, dit 
betreft zowel draagkracht als de financiële haalbaarheid. Vraagstukken waarbij middelen 
spelen worden voorgelegd aan uw raad. 
De uitwerking van de uitgangspunten kan echter wel effect hebben op de inzet van de 
capaciteit (menskracht en middelen). Een andere benadering van wensen en initiatieven van 
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onze inwoners vraagt ook om een andere houding van de gemeente. Deze denkwijze past 
ook goed binnen de uitgangspunten van de nieuwe werkorganisatie BUCH. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nvt 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Om ruimte te geven aan de ontwikkelingen in de veranderende maatschappij, is het voor de 
gemeente belangrijk om een standpunt in te nemen over de voorzieningen, activiteiten en 
accommodaties die onze inwoners nodig hebben om in onze gemeente ‘gelukkig’ te zijn. In 
deze visie zijn hiervoor een aantal uitgangspunten geformuleerd. 
 
 
 
Bijlagen:  
 
Bijlage 1: Op zoek naar geluk. Visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties 2016-
2019 
 
 
Bergen, 23 augustus 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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