Vragen ten behoeve van het
vragenkwartier voor de raadsvergadering van 4 juni 2012
Inleiding
In de HC van 24 mei werd melding gemaakt van het feit dat St. de Wering van plan is het
Dienstencentrum in de Schooten te sluiten. De activiteiten voor ouderen zullen nog voor de
zomervakantie beëindigd worden. Als reden werd aangegeven dat in relatie tot de bezuinigingen de
huur niet meer op te brengen was.
Navraag bij verschillende partijen gaf de volgende informatie:
‐de huur bedraagt ruim €58.000. Wellicht dat bij het bedrag van €70.000 ook de energie is opgeteld.
‐tegen deze kosten staan ook opbrengsten in de vorm van onderhuur (bijv. van de biljartclub). Dit zal
niet een enorm bedrag zijn.
‐de St. Wering huurt een groot aantal ruimten hiervoor, o.a. kantoren en ruimten voor activiteiten.
‐in het huidige BCF‐contract van de St.de Wering met betrekking tot het ouderenwerk is opgenomen
dat St. de Wering zich terug moet trekken uit de Schooten en haar activiteiten moet concentreren op
2 wijken in de gemeente.
‐St. Vrijwaard heeft €75.000 subsidie gekregen om samen met St. de Wering ouderenactiviteiten te
ontwikkelen.
Dit lijkt tot de volgende conclusie te leiden: niet zozeer de bezuinigingen zorgen ervoor dat het
ouderenwerk in de Schooten stopt, maar de aanzegging dat dit niet (meer) door St. de Wering
gedaan zou moeten worden. Hiermee in tegenspraak lijkt de voorwaarde bij de subsidie van € 75.000
om in gezamenlijkheid met St. Vrijwaard ouderenactiviteiten te ontwikkelen.
Kortom een tamelijk onduidelijke situatie waarvan ouderen de dupe dreigen te worden. De sluiting
op korte termijn, rechtvaardigt ons inziens het stellen van vragen in het vragenkwartier.
We hebben de volgende vragen hierover:
‐waarom zijn er nadere regels gesteld over de locaties waar St.de Wering haar activiteiten mag/moet
uitvoeren?
‐zijn dit gebruikelijke regels, m.a.w. hanteren we een dergelijke regel ook voor andere organisaties?
‐heeft u zich gerealiseerd dat hiermee het ouderenwerk in de Schooten stopt, zonder dat zicht is op
vervangende activiteiten?
‐heeft u Stichting Vrijwaard nu opgelegd dat zij als eersten in de Schooten (nieuw) ouderenwerk
opstarten?
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