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ONDERWERP
Eindnotitie voorzieningenplan Stramproy
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2012 heeft uw raad de conceptnotitie Voorzieningenplan
Stramproy vastgesteld en deze vrijgegeven voor inspraak. In de periode van 4 juli tot en met 28
augustus 2012 heeft de conceptnotitie ter inzage gelegen. Vervolgens is de notitie ter
besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.
Tijdens de bespreking van de notitie in de Commissie Welzijn (vergadering 24-10-2012) heeft de
commissie geadviseerd de notitie niet te agenderen in de gemeenteraad. De dorpsraad Stramproy
is in de gelegenheid gesteld een verdiepingsonderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een
alternatief scenario. Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek bekend, waarmee het moment
is aangebroken om de notitie definitief vast te stellen en te kiezen voor één van de twee scenario’s
die in de notitie staan uitgewerkt.
PROBLEEMSTELLING
De voorzieningenplannen worden elk voor een specifiek deelgebied opgesteld en schetsen een
beeld van het aanbod van en de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen voor de komende
jaren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de omvang van het aanbod en de behoefte, maar ook
naar spreiding, functionaliteit en kwaliteit, mogelijkheden tot clustering, etc..
Daarnaast bevatten de voorzieningenplannen voorstellen tot invulling van de (huidige en
toekomstige) behoefte. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de kaders die bij het opstellen van de
voorzieningenplannen zijn benoemd;
•
Er dient een sluitend accommodatieaanbod te zijn, dat kwalitatief goed is en past bij de
behoefte (omvang en inrichting);
•
In het toekomstig aanbod en gebruik van maatschappelijke accommodaties wordt sterk
ingezet op clustering en multifunctioneel gebruik;
•
Daarnaast wordt ingezet op optimale inzet van het huidige aanbod;
•
Alle maatschappelijke partijen binnen de verschillende deelgebieden zijn gezamenlijk
verantwoordelijk om het aanbod en gebruik zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
De voorzieningenplannen vormen de onderlegger voor een aantal afspraken tussen de gemeente
en alle belanghebbenden. Op basis van deze afspraken zal het voorzieningenaanbod en het gebruik
daarvan binnen de verschillende deelgebieden in Weert de komende jaren worden ingericht.
Besloten is om te starten met een voorzieningenplan voor Stramproy. In het voorzieningenplan zijn
twee scenario’s uitgewerkt om te komen tot de inrichting van de toekomstige
voorzieningenstructuur in Stramproy. In het eerste scenario wordt zoveel mogelijk aansluiting
gezocht bij de kaders en uitgangspunten van de voorzieningenplannen en wordt ingezet op
optimalisering van het beschikbare aanbod. In het tweede scenario wordt gekozen voor een
praktische invulling door middel van uitbreiding van het aanbod. In de notitie spreken wij onze
voorkeur uit voor scenario 1.
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OPLOSSINGSRICHTINGEN
In het voorzieningenplan zijn op basis van een uitgebreide inventarisatie het aanbod en de
behoefte voor maatschappelijke beleidsterreinen (Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg) met
elkaar in verband gebracht. Daarnaast zijn een aantal relevante ontwikkelingen beschreven. Op
basis van de analyse wordt geconcludeerd dat het huidige aanbod in Stramproy al goed is
ingericht. Op alle beleidsterreinen zijn voorzieningen beschikbaar die qua omvang, functionaliteit
en kwaliteit nagenoeg aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte. Over het algemeen kan
worden gesteld dat het aanbod en de behoefte in Stramproy goed op elkaar zijn afgestemd.
In de uitwerking van het voorzieningenplan is gebleken dat het aanbod en de behoefte in
Stramproy op een aantal specifieke onderdelen nog niet in evenwicht zijn. In het huidige aanbod
zijn echter nog mogelijkheden aanwezig zijn om de openstaande vragen (grotendeels) in te vullen.
In het plan zijn twee scenario´s uitgewerkt om te komen tot een passend voorzieningenaanbod
voor Stramproy;
1. Optimalisatie huidig aanbod
2. Uitbreiding aanbod
In het eerste scenario wordt ingezet op het zoveel mogelijk benutten van het beschikbare aanbod.
Het tweede scenario is veel praktischer van aard. Hierin wordt veel minder ingezet op
optimalisering van het beschikbare aanbod. Dit maakt toepassing van dit scenario veel
eenvoudiger. Daarentegen geldt wel dat in het tweede scenario meer aanbod beschikbaar dient te
komen, terwijl het huidige aanbod nog niet optimaal wordt benut. Dit heeft nadelen. In het plan
wordt de voorkeur uitgesproken voor het eerste scenario. Toepassing van dit scenario vraagt met
name bij de inrichting meer inzet van alle partijen, maar biedt voor alle betrokken partijen ook het
meeste rendement. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorkeursscenario, door
vaststelling van de eindnotitie.
Tijdens de inspraakperiode van 4 juli tot en met 28 augustus heeft de conceptnotitie ter inzage
gelegen. De eindnotitie is naar aanleiding van de inspraakprocedure op onderdelen aangepast,
waarna ons college de notitie ter besluitvorming heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de
aanloop naar de vergadering van de gemeenteraad is de notitie besproken in de vergadering van
de Commissie Welzijn d.d. 24-10-2012. De dorpsraad Stramproy heeft tijdens deze vergadering
gebruik gemaakt van haar spreekrecht. Daarbij heeft de voorzitter van de dorpsraad een pleidooi
gehouden om de notitie vooralsnog niet vast te stellen, maar verder onderzoek te laten
plaatsvinden naar de haalbaarheid van het uitbreiden van het aanbod. De commissie heeft
geadviseerd om besluitvorming van de notitie uit te stellen, totdat dit onderzoek is afgerond.
Op 30-11-2012 heeft de dorpsraad een brief aan de gemeente toegezonden, waarin zij de
resultaten van het verdiepingsonderzoek beschrijft. Deze brief is als bijlage 5 opgenomen in de
eindnotitie. De resultaten van het verdiepingsonderzoek van de dorpsraad sluiten voor het grootste
deel aan bij de resultaten van het gemeentelijk onderzoek. Het verdiepingsonderzoek biedt geen
aanleiding om af te wijken van het voorstel om in te stemmen met het voorkeursscenario 1. Met
het afsluiten van het verdiepingsonderzoek door de dorpsraad, is het moment gekomen om de
eindnotitie van het voorzieningenplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.
COMMUNICATIE
Betrokkenheid maatschappelijk veld Stramproy
In de uitvoering van het project is ervoor gekozen om een klankbordgroep in te stellen. Deze is
samengesteld uit een vertegenwoordiging van een aantal maatschappelijke instellingen uit
Stramproy. Tijdens een aantal overleggen is met de klankbordgroep gesproken over de
bevindingen van de inventarisatie en de uitwerking van de plannen. Daarnaast is met een aantal
specifieke partijen gesproken over hun behoefte en visie op de toekomst.
Tijdens de overleggen met de klankbordgroep is gebleken dat de partijen in Stramproy op
onderdelen van mening verschillen met de gemeente. In de eindnotitie zijn twee bijlagen
toegevoegd, waarin de opmerkingen van de klankbordgroep en de visie van de dorpsraad staan
beschreven. Daarnaast is een bijlage toegevoegd waarin de zienswijze van de dorpsraad is
opgenomen.
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In de brief van de dorpsraad Stramproy d.d. 30-11-2012 (bijlage 5 van de eindnotitie) stelt de
dorpsraad dat zij van mening is dat tijdens het proces onvoldoende ruimte is geboden aan de
partijen in Stramproy om inbreng te leveren en dat er al een voorzieningenplan in gedachten
gereed was, voor aanvang van het overleg. Wij delen deze mening niet. In het proces hebben wij
juist alle partijen de ruimte geboden om hun stem te laten horen. De in de brief opgenomen
feedback inspireert ons niettemin om ook in de toekomst steeds de hoogste prioriteit te blijven
geven aan een goede communicatie.
Wij zijn ons er ook van bewust dat met de afronding van dit proces, nog geen invulling is gegeven
aan de toekomstige voorzieningenstructuur in Stramproy. De partijen zullen gezamenlijk aan de
slag moeten om het door u gekozen scenario uit te werken. Daarbij hebben alle partijen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid, zo ook de gemeente vanuit haar ondersteunende rol. Uw
besluit biedt de basis om het vervolgproces te starten en samen met de partijen in Stramproy aan
de slag te gaan en ervoor zorg te dragen dat ook in de toekomst het aanbod en gebruik van de
voorzieningen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.
EVALUATIE
Met de vaststelling van het voorzieningenplan wordt de eerste stap gezet voor de toekomstige
inrichting van de voorzieningenstructuur in Stramproy. Op basis van de keuze van uw raad, wordt
na besluitvorming gestart met de uitwerking van het gekozen scenario. Dit gebeurt samen met de
partijen in Stramproy.
Het toepassen van de kaders in het voorzieningenplan is dynamisch van aard. Behoefte is
veranderlijk en vraagt dan ook regelmatig om nieuwe afspraken. Het is dan ook belangrijk dat
structureel zicht blijft op het gebruik van de verschillende voorzieningen. Daarnaast zal periodiek
met de betrokken partijen in Stramproy bekeken moeten worden in hoeverre de uitwerking van de
gemaakte afspraken wordt toegepast en of er bijsturing nodig is.
De partijen in Stramproy zijn hierin primair aan zet. De gemeente vervult voornamelijk een
ondersteunende rol.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Vaststellen van de eindnotitie Voorzieningenplan Stramproy en instemmen met het
voorkeursscenario 1
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 februari 2013;

besluit:
De eindnotitie Voorzieninenplan Stramproy vast te stellen en in te stemmen met het
voorkeursscenario 1

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 april 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

