Verslag bijeenkomst voorzieningen-, activiteiten- en accommodatiebeleid
Open space bijeenkomst met de raad op 9 juni 2016

Doel: Input te krijgen voor de uitwerking van de uitgangspunten. Welke uitgangspunten
vindt de raad belangrijk en hoe legt de raad deze uitgangspunten uit?
Achtergrond: We willen vragen op het gebied van voorzieningen passende antwoorden
kunnen geven. We gaan uit van de behoefte en niet van accommodaties en kengetallen.
Een aantal uitgangspunten is eerder opgehaald. Wij hebben hier een aantal
basisuitgangspunten uitgehaald en de uitgangspunten besproken. De discussieavond was
bedoeld om richting te geven aan de uitgangspunten.
De uitkomsten nemen we mee in de uitwerking. In september presenteren we aan uw raad
een uitgangspuntennotitie. Eind 2016 gaan we met u in gesprek over de wijze waarop we de
uitgangspunten uitwerken voor Bergen Centrum.
De volgende vier uitgangspunten zijn besproken:
-

Wat vinden we een basisvoorziening en hoe gaan we daarmee om?
Hoe gaan we om met initiatieven?
Is er een probleem bij het aantal voorzieningen, activiteiten of accommodaties die we
nu hebben?
Optimaliseren van de bezetting.

In bijgaand verslag zijn de meningen van de aanwezige raadsleden opgenomen. De
opgehaalde informatie wordt vertaald naar een uitgangspuntennotitie. Over de
uitgangspunten kan tijdens de bespreking hiervan tijdens de Algemene Raadscommissie
worden gedicussieerd.

Wat vinden we een basisvoorziening en hoe gaan we daarmee om?
Dorpscentra
In de discussie werd duidelijk dat er in de gemeente (de verschillende dorpen) eigenlijk
behoefte is aan een centrale plek in het hart van de dorpen voor ontmoeting en activiteiten.
Gedacht wordt aan een centraal gebouw, waarbij de beheerder verantwoordelijk is voor de
bezetting van het gebouw en de activiteiten die daar plaatsvinden. Een voorziening die voor
iedereen gemakkelijk te bereiken is.
De gemeente zou kaderstellend moeten zijn. Aan welke minimale vereisten zouden
dorpscentra moeten voldoen. De dorpscentra hoeven niet winstgevend te zijn. Ze moeten
bijdragen aan het maatschappelijk doel en daarbij verbinders in de wijk zijn.
De dorpscentra moeten voldoen aan de vraag vanuit de inwoners. Beheerders hebben een
inspanningsverplichting om hun bestaansrecht aan te tonen.
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Of de gemeente hier een rol in moet spelen in het kader van subsidies of dat we het aan de
markt moeten laten, is een nog openstaande vraag. Net als de discussie of we gebouwen of
activiteiten moeten subsidiëren.
Sport
Er bestaat twijfel over de nut en noodzaak van een jeugdvoorziening. Zouden de
sportverenigingen die we subsidiëren hierin niet een grotere rol kunnen spelen? We
subsidiëren met name verenigingen binnen de gemeentegrenzen. Zouden we
sportverenigingen buiten de gemeentegrenzen ook moeten subsidiëren? Hoe gaan we om
met nieuwe verzoeken van sportverenigingen. Voorgesteld is dat zij met een bedrijfsplan
zouden moeten komen, waarin zij het maatschappelijke draagvlak en de financiële
haalbaarheid laten zien.

Hoe gaan we om met initiatieven?
In principe komen initiatieven vanuit de samenleving, van onderaf. De gemeente heeft hier
geen voortrekkersrol/initiërende werking.
Initiatieven dienen te worden beoordeeld op het bereikte maatschappelijke effect. De mate
van medewerking vanuit de gemeente is afhankelijk van het bereikte of te bereiken effect.
Als kader voor medewerking kan onder andere gekeken worden naar het afwegingskader
voor subsidieverstrekking. (N.b. dit is slechts op het geldelijke deel. Inzet van andere
middelen, tijd, personeel is afhankelijk van het maatschappelijke effect.)
Voor de gewenste voorzieningen waaraan de gemeente medewerking verleent geldt, dat
toegang laagdrempelig moet zijn. Toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn hierbij goede
graadmeters.

Is er een probleem bij het aantal voorzieningen, activiteiten of accommodaties die we
nu hebben?
Aan de organisatie wordt de vraag gesteld of er voldoende ruimte is.
Er wordt aangegeven dat een huiskamerfunctie dichtbij inwoners belangrijk wordt gevonden.
Moet deze functie binnen de gemeente of echt buurtgericht aanwezig zijn (loopafstand,
fietsafstand of auto).
Er is behoefte aan een centrale huiskamer in het centrum. Er wordt een markante plek voor
ontmoeting gemist.
Er moet meer gebruik gemaakt worden van de dorpshuizen in alle kernen. De
openingstijden moeten worden verruimd. Wat levert het op aan maatschappelijke
meerwaarde?
Moeten de plekken voor jongeren vast zijn of mogen deze plekken ook mobiel zijn? Stichting
Welzijn Bergen (SWB) zou meer aan de weg kunnen timmeren voor jongeren bij initiatieven.
Niet bemoeien met wat zichzelf regelt.
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Optimaliseren bezetting
1.
2.
3.
4.

We zouden over moeten gaan op het subsidiëren van activiteiten.
De verschillende activiteiten zouden nog meer verbinding moeten zoeken.
Het maatschappelijke effect is belangrijk.
De gemeente moet inzetten op maatwerk. Uitwerking van woonservicegebieden. De
investeringen moeten toekomstgericht zijn.
5. Er moeten ontmoetingsruimtes zijn.
6. De gemeente moet de bezetting van de accommodaties kennen en daarop kunnen
sturen via de BCF subsidiëring:
a. Beheer
b. Dorpshuizen met elkaar in contact brengen
c. Capaciteitsmanagement (per kern is niet hetzelfde haalbaar).
7. Langzaam gebouwen afstoten. Het geld wat de gemeente eventueel minder kwijt is
aan gebouwen inzetten in activiteiten.
Optimaliseren is geen doel op zich. Beheer van accommodaties is afhankelijk van het
maatschappelijk effect.

Conclusie
Aan vier tafels is gesproken over uitgangspunten voor het voorzieningenbeleid. Aan alle vier
de tafels kwam de discussie in grote lijnen op dezelfde punten neer.
Eigenlijk zouden we als gemeente zo min mogelijk regels moeten stellen. Als je wilt
uitdragen dat je maatwerk wilt bieden aan je inwoners, moet je dat ook durven loslaten en
niet beperken door regels en kaders te stellen.
Het gaat om het te bereiken maatschappelijke effect.
In alle sessies kwam naar voren dat dorpscentra en/of huiskamers een sterkere rol moeten
krijgen in de invulling van sociale en maatschappelijke verbinding binnen de kernen.

3

