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ONDERWERP
Vaststellen van de conceptnotitie Voorzieningenplan Stramproy en hiervoor schriftelijk inspraak
verlenen aan ingezetenen en belanghebbenden, volgens het schema in het raadsvoorstel.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Tijdens de raadsvergadering van 9 december 2009 heeft uw raad de kadernota Integraal
Accommodatiebeleid vastgesteld. De opdracht van het integraal accommodatiebeleid richtte zich op
het beheer en gebruik van de maatschappelijke accommodaties binnen Weert. Inmiddels is de
behoefte ontstaan om ook het aanbod van maatschappelijke accommodaties kritisch onder de loep
te nemen. Eind 2010 is daarom een traject gestart dat dient te leiden tot een aantal
voorzieningenplannen voor de verschillende deelgebieden van Weert (Noord, Midden, Zuid en de
dorpen). Uw raad heeft kennis genomen van de startnotitie “Toekomstvisie Maatschappelijke
Voorzieningen Weert 2010-2020,” die in dit kader is opgesteld.
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 enkel gekeken naar de omvang van het aanbod en de behoefte, maar ook
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.
Naast het traject om te komen tot een voorzieningenplan voor Stramproy, geldt nog een aantal
specifieke aandachtspunten;
•
De dorpsraad Stramproy heeft in 2010 een inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte van
verenigingen in Stramproy. Op basis van deze inventarisatie heeft de dorpsraad het
gemeentebestuur verzocht om het voormalige schoolgebouw van OBS de Duizendpoot
beschikbaar te stellen als huisvesting voor de extra behoefte, die op dit moment niet wordt
gehuisvest binnen het aanbod in Stramproy. Met de dorpsraad is afgesproken dat deze
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•

inventarisatie wordt meegenomen in de ontwikkeling van het voorzieningenplan
Stramproy;
De Beugelclub Stramproy heeft aangegeven dat zij graag een beugelbaan wenst te
realiseren. Hoewel de realisatie hiervan onder de eigen verantwoordelijkheid valt van de
beugelclub, heeft de gemeente toegezegd deze ontwikkeling te betrekken bij de
totstandkoming van het voorzieningenplan.

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.
Op een aantal specifieke onderdelen zijn het aanbod en de behoefte in Stramproy nog niet in
evenwicht. In het huidige aanbod zijn echter nog mogelijkheden aanwezig zijn om de openstaande
vragen (grotendeels) in te vullen. In het plan wordt een tweetal 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. Wij stellen uw raad voor (vooralsnog) te koersen op het voorkeursscenario,
door vaststelling van de conceptnotitie en deze vrij te geven voor schriftelijke inspraak. De reacties
die tijdens de inspraakprocedure worden ingebracht, zullen wij op hun merites beoordelen en
bezien of aanpassingen noodzakelijk zijn. In het najaar leggen wij u het definitieve plan ter
besluitvorming voor.
COMMUNICATIE
Betrokkenheid maatschappelijk veld Stramproy
In de uitvoering van het project is ervoor gekozen om een klankbordgroep te betrekken die 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 conceptnotitie zijn twee bijlagen
toegevoegd, waarin de opmerkingen van de klankbordgroep en de visie van de dorpsraad staan
beschreven.
De klankbordgroep onderschrijft de aanpak en het proces om naar de toekomst van
maatschappelijke voorzieningen te kijken. In die zin biedt de pilot in Stramproy een goede basis
om een start te maken met voorzieningenplannen in de overige deelgebieden.
Inspraakprocedure
Voorgesteld wordt om, op grond van artikel 4 tweede lid van de Inspraakverordening van de
gemeente Weert, de inspraakprocedure als volgt vorm te geven:

Schriftelijke inspraakprocedure conceptnotitie
“Voorzieningenplan Stramproy”
Verwerken zienswijzen en eventueel aanpassen conceptnotitie
Vaststellen definitieve eindnotitie

4 juli t/m 28 augustus 2012
September 2012
B&W: 18 september 2012
Raad: 31 oktober 2012

EVALUATIE
>
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De VVD geeft aan dat de concept notitie een goede inventarisatie is. Het
overzicht van gemaakte afspraken, de rol van de betrokken partijen en de status
van eigendommen en erfpachtrechten worden gemist. De VVD vindt dat ook
anders dan schriftelijk gereageerd moet kunnen worden. De inspraakperiode valt
in de vakantie en dat vindt de VVD niet aanvaardbaar. D66 is blij met het
uitgebreide verhaal en vindt het goed dat voor optimalisatie in plaats van
uitbreiding van het aanbod wordt gekozen. D66 wil graag duidelijkheid over het
financiële plaatje. Er wordt misschien iets voorgesteld dat niet waargemaakt kan
worden. D66 kan nu niet meteen meegaan in de te verrichten investeringen.
Weert Lokaal wil de inspraak afwachten en dan kijken naar de reacties. De
vraag is of er extra geld door de gemeente moet worden uitgetrokken of dat de
verenigingen ook bijdragen. De PvdA vindt het een heldere, fijne notitie. De
financiële onderbouwing wordt gemist. De PvdA geeft aan dat de beugelclub een
locatieonderzoek wil waar ze kunnen bouwen. De PvdA wil eveneens de inspraak
afwachten. Er mogen geen verwachtingen worden gewekt die niet waargemaakt
kunnen worden. Het CDA geeft een compliment voor de rapportage en sluit zich
aan bij de opmerkingen van D66. De vakantieperiode is niet ideaal voor
inspraak. Ook het CDA wacht de inspraak verder af.
VOORSTEL COLLEGE

Vaststellen conceptnotitie Voorzieningenplan Stramproy en hiervoor schriftelijk inspraak verlenen
aan ingezetenen en belanghebbenden, volgens het schema in het raadsvoorstel.
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 22 mei 2012;

besluit:
De conceptnotitie Voorzieningenplan Stramproy vast te stellen en hiervoor schriftelijk inspraak te
verlenen aan ingezetenen en belanghebbenden, volgens het schema in dit raadsvoorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

