
 

 

Zo’n dertien jaar geleden werd voor de eerste 
keer een aanzet gegeven, door een verkennend 
onderzoek, te komen tot accommodatiebeleid. 
 
De raad gaf geen prioriteit aan verdere 
uitwerking, het rapport belandde in een diepe la 
en voor onze accommodaties werd gestuurd met 
weinig beleid. Dit heeft helaas geleid tot 
veronderstelde verworven rechten, aannames en 
exploitaties van verenigingen en stichtingen die 
feitelijk zijn gebaseerd op gegevens die niet 
compleet en/of reëel zijn.  Huurovereenkomsten 
en tarieven kwamen niet vanuit inzicht in kosten 
tot stand en ontstond een palet aan maatwerk 
oplossingen. 
 

Vanuit de verschillende beleidsterreinen sport, cultuur, welzijn werd wel getracht 

vanuit dit huis zaken zo goed mogelijk te organiseren voor de gebruikers dat 

door scheefgroei en achterstallige indexeringen een erg moeilijke klus is 

geweest. 

De nadagen van de groeikerntaak met meer inwoners, meer vraag naar 

accommodaties in een tijd met weinig zorg over financiële positie van de 

gemeente kunnen oorzaak zijn geweest van de mindere aandacht.  Het blijft 

echter jammer dat in vorige college’s niet primaire aandacht is gegeven aan dit 

belangrijke beleidsstuk en dat vorige raden niet hebben aangedrongen tot een 

herstructurering van deze nota. 

De afname van het aantal kinderen dat zich nu al aftekent in het primair 

onderwijs zal ook gevolgen hebben voor een aantal accommodaties, nu al voor 

schoolgebouwen. In de komende jaren zullen verenigingen dit ook gaan merken 

in de ledenaantallen. 

Daar tegenover staat de toename van het aantal ouderen. In een tijd van minder 

financiële armslag, ook voor onze gemeente,  kan het niet anders dat allereerst 

bestuurlijk verantwoordelijkheid wordt genomen om nu te komen tot een 

accommodatiebeleid. 

Het siert dit college en de wethouder dat zij op dit moment hun 

verantwoordelijkheid nemen. Een gigantische klus waarin vandaag een goede 

kadernotitie wordt neergelegd. Natuurlijk zal het pijn doen op sommige 

momenten  bij  sport, cultuur en welzijn georiënteerde organisaties. 

Lokaal Alternatief wil wethouder en de ambtenaren met deze stap in dit 

complexe en lastige proces complementeren. Chapeau. 

Het vervolg is de implementatiefase. De optimalisatie zal, zoals aangegeven,  

vanuit de vastgestelde kaders niet door iedereen zomaar als vanzelf worden 

ervaren.  



De bijeenkomst met de gebruikers waarvan in een bijlage een neerslag is 

gegeven stemt hoopvol en reacties als “het kan ook eigenlijk niet meer zo” 

geven blijk van herkenning,  ook bij gebruikers . 

Consequenties kunnen er zijn voor die gebruikers en dan zal bij de uiteindelijke 

invulling of oplossing het soms niet vanzelf gaan, men zal moeten schakelen 

waarbij de gemeente niemand zomaar zal laten vallen en altijd ondersteunen 

waar nodig, want het mag niet de bedoeling zijn dat organisaties door dit nieuwe 

beleid het loodje moeten leggen. 

Maar juist in het belang van de gebruikers, de verenigingen moet dit proces wél 

worden doorlopen. 

Lokaal Alternatief wenst ambtenaren en wethouder veel succes en wijsheid bij de 

te maken keuzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


