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Voorstel om de nota "Beleidkader Multifunctionele Centra" vast te stellen en voor de verdere
ontwikkeling van MFC's in Den Helder als leidraad te hanteren.

Aan de Raad.

In het voorjaar 2005 heeft uw Raad de bestuursopdracht voor een "Beleidskader Multifunctionele
Centrum Nieuw Den Helder" behandeld. In het verlengde hiervan heeft de wethouder een opdracht
aan de afdeling OWS gegeven om een algemeen beleidskader te ontwikkelen voor MFC's in alle vier
de Helders wijken.

Het college van B&W had behoefte aan een aantal uitgangspunten op inhoudelijk, financieel,
organisatorisch gebied om het nut, de noodzaak en de haalbaarheid van de vestiging van een
Multifunctioneel Centrum in de wijken Julianadorp, Nieuw Den helder, De Schooten en het Stadshart
te kunnen beoordelen.

In deze nota worden de kaders uit deze bestuursopdracht verder uitgewerkt. Een MFC wordt
beschreven als het hart van een wijk. Het moet een knooppunt zijn dat in zichzelf bewoners uit de wyk
naar zich toetrekt. Er worden mogelijke activiteiten omschreven.
Daarnaast wordt een samenwerkingsmodel gepresenteerd en de wijze waarop inspraak en participatie
van wijkbewoners georganiseerd kan worden.
Ook wordt ingegaan op de kosten van de bouw en de kosten van de exploitatie van de voorziening.
Voor de wijze waarop de realisatie van een MFC georganiseerd kan worden is een apart hoofdstuk
gereserveerd.

Tot slot wordt de wijze waarop de gemeente kan deelnemen aan een MFC omschreven. Hierbij wordt
de structurele participatie en incidentele participatie onderscheiden.

Direct aanleiding voor dit beleidskader is, zoals geschreven, de oprichting van een MFC in Nieuw Den
Helder in het gebouw van de voormalige dansschool Corma. Op dit moment wordt de haalbaarheid
van dit project onderzocht op basis van het beleidskader.
Het project bevindt zich nog in de haalbaarheidsfase. Ter informatie is het stappenplan voor deze
haalbaarheidsfase toegevoegd.
Deelnemende partijen en de gemeente moeten nog besluiten nemen over het al dan niet realiseren
van het MFC. De voornaamste partners in deze haalbaarheidspartners zijn naast de gemeente de
HVBWS, de WMD, Bureau Jeugdzorg en de WSDH. Besluitvorming hierover door deze partijen en de
gemeente is voorzien in augustus. Hierna kan een realisatieconvenant door alle partijen ondertekend
worden.

Er is een reserve MFC beschikbaar met een saldo van € 154.000 per 31-12-2006. De afgelopen twee
jaar is deze reserve met € 59.000 gevuld. Het beschikbaar stellen van deze reserve is voorbehouden
aan de Gemeenteraad (begrotingswijziging).

Den Helder, 19 juni 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

S. HULMAN/

, secretaris



Nr. 93/OWS (2007)

De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van 19 juni
2007, nr. 641/OWS ;

b e s l u i t :

De nota "Beleidskader Multifunctionele Centra" vast te stellen en bij de verdere ontwikkeling van
MFC's in Den Helder als leidraad te hanteren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van

, voorzitter

, griffier



Nr. 93A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel om de nota "Beleidskader Multifunctionele Centra" vast te stellen en voor de
verdere ontwikkeling van MFC 's in Den Helder als leidraad te nateren.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 3 september 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.

Een meerderheid van de commissie kan akkoord gaan met de nota "Beleidskader Multifunctionele
Centra" met die aantekening dat er bedenkingen zijn met betrekking tot de financiële consequenties
van de nota.

Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de
raadsvergadering van 10 september 2007.

Den Helder, 3 september 2007.

commissie Maatschappelijk ontwikkeling

W.F. Bellinga , voorzitter.

F. Blok , commissiegriffier.


