Beantwoording raadsvraag

Onderwerp

Huisvestingsbehoefte onderwijs en gemeenschapsaccomodaties

Datum

10 april 2013

Nummer

RV-1322

Steller vraag

I. Gijsbers

Fractie

CDA

Portefeuillehouder J. Ragetlie

Steller

M.M. Vossen-Stokbroeks

Datum afdoening

12-04-2013

Vraag
In de commissievergadering van 17 april komt aan de orde het vaststellen van de uitgangspunten voor
uitwerking raadsopdrachten rs8 en rs9.
In het voorstel staat bij punt 6 ‘Communicatie en draagvlak’ beschreven dat er informatie is opgevraagd over de bezetting van de sociaal culturele gebouwen. Deze gegevens leveren belangrijke informatie voor het verder uitwerken van rs9; start een onderzoek op naar het aantal benodigde gemeenschapsaccommodaties cq het voorzieningenniveau. Deze informatie moet dan ook zorgvuldig en correct in beeld gebracht worden.
In dit kader willen wij de volgende vraag stellen:
‐ De informatie is blijkbaar opgevraagd aan de hand van een vragenlijst; kunt u deze aan ons
beschikbaar stellen?
‐ Is alleen gevraagd naar de huidige bezetting, of is ook gevraagd naar de toekomstplannen van
de diverse accommodaties?
‐ Is de informatie al verwerkt en zo ja, kan deze voor de commissievergadering aan ons beschikbaar gesteld worden?

Antwoord
De vragenlijst zoals die is verstuurd naar de verenigingen treft u als bijlage 1 aan.
Zoals u kunt zien is aan de besturen inderdaad gevraagd naar de huidige bezetting. Dit omdat we eerst
in beeld willen brengen waar op dit moment nog ruimte zit.
Voor de verdere uitwerking zijn wij afhankelijk van het besluit dat uw raad neemt omtrent de voorgelegde uitgangspunten. Als uw raad 17 april a.s. instemt met het voorstel, zullen wij daar waar ruimte
zit, met de besturen in overleg gaan. Hierbij worden uiteraard ook de toekomstplannen meegenomen.
Met betrekking tot de gemeenschapsaccommodaties is in 2012 in het kader van een (afstudeer)onderzoek al een vragenlijst verstuurd met betrekking tot de bezettingsgraden. Vandaar dat zij
niet opnieuw zijn aangeschreven. Deze vragenlijst is eveneens als bijlage 2 toegevoegd.
Omdat wij de stichtingsbesturen van de gemeenschapsaccommodaties geregeld spreken, is wel in
beeld wat de toekomstplannen van deze besturen zijn.
De ontvangen vragenlijsten zijn nog niet verwerkt in een overzicht. Dit is een onderdeel van de verdere uitwerking van de raadsopdracht. Volgens planning volgt er in juni een tussenrapportage richting
het college op basis van de inventarisatie en het raadsbesluit over de uitgangspunten.
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RV-1322 bijlage 1

Naam vereniging/organisatie:
Onderstaande vragen zijn met name gericht op het gebruik, de reikwijdte en de financiën van de
gemeenschapsaccommodatie. Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden verwerkt.
Vragen

|

Antwoorden

|

Opbouw leeftijdscategorieën (0-25/26-65/66-100
jaar); hoe is deze verdeeld?
Vertegenwoordigen de gebruikers alle
leeftijdscategorieën?
Welke leeftijdscategorie is verantwoordelijk voor
de meeste gebruikers? En wat is hiervan het
percentage?
Hoeveel dagdelen in de week is uw
accommodatie open?
Over hoeveel dagen in de week zijn de dagdelen
gespreid?
Is uw accommodatie elke week van het jaar
open? Zo nee, welke weken niet?
Betreft de aard van het gebruik ook het
huisvesten van andere vrijetijdsbestedingen
(verenigingen) en vinden er ook
werkoverleggen/vergaderingen plaats?
Invullen indien van toepassing.
Wordt uw accommodatie commercieel verhuurd?

Bezit u voor uw accommodatie een Horeca
exploitatievergunning?
Bezit u voor uw accommodatie een Drank- en
Horecavergunning?
Wordt er een verschil gemaakt in
consumptieprijzen voor verenigingen en
commerciële verhuur?
Is uw accommodatie toegankelijk voor
mindervalide inwoners en ouderen?
Wordt er een verschil gemaakt in
consumptieprijzen voor verenigingen en
commerciële verhuur?
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Gebruikers
Structurele gebruikers

Gesubsidieerd?

Incidentele gebruikers *

Gesubsidieerd?

* Verenigingen die minder dan 10 keer per jaar gebruik maken van de accommodatie.
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Bezettingsschema

Bezettingsgraad per ruimte per week
(structureel)
Ruimte

m2

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

O = Ochtend
M = Middag
A = Avond
x = geen bezetting

Eventuele opmerkingen: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Gelieve als volgt in te vullen:
Bezettingsgraad per ruimte per week
Ruimte
Foyer/bar
Vergaderruimte 1
Vergaderruimte 2
Hobbyruimte
Multifunctionele
ruimte

Grootte
50 m²
50 m²
16 m²
70 m²

Maandag
x M A
x x x
x x x
x x A

Dinsdag
x x x
x x A
x x x
x x A

Woensdag
x x A(2)
x x x
x x x
x M A

Donderdag
x M x
x x A
x x A
x x x

Vrijdag
x x x
x x x
x x x
x x x

Zaterdag
x x x
x x x
x x x
x x x

Zondag
x x x
x x x
x x x
x x x

200 m²

x x A

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

O = Ochtend
M = Middag
A = Avond
x = geen bezetting
Indien er een cijfer tussen haakjes achter de letter staat betekent dit dat er meer verenigingen van de
betreffende ruimte gebruik maken op dat dagdeel.
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RV-1322 bijlage 2
Onderstaande vragen zijn met name gericht op het gebruik, de reikwijdte en de financiën van de
gemeenschapsaccommodatie. Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden verwerkt.
Vragen

|

Aantal inwoners per 01-01-2012 (…):
Bron: website gemeente Deurne
Opbouw leeftijdscategorieën (0-25/26-65/66100 jaar); hoe is deze verdeeld?
Hoeveel unieke gebruikers maken wekelijks
gebruik van……..?
Hoeveel unieke gebruikers maken jaarlijks
(minimaal één dagdeel) gebruik van …….?
Vertegenwoordigen de gebruikers alle
leeftijdscategorieën?
Welke leeftijdscategorie is verantwoordelijk
voor de meeste gebruikers? En wat is hiervan
het percentage?
Komen er ook gebruikers van buiten de wijk?
Zo ja, wat is hiervan het aantal?
Zijn de bestuurders afkomstig uit de wijk? Zo
nee, wat is hun woonplaats?
Zijn de beheerders afkomstig uit de wijk? Zo
nee, wat is hun woonplaats?
Hoeveel dagdelen in de week is ….. open?
Over hoeveel dagen in de week zijn de
dagdelen gespreid?
Is …. elke week van het jaar open? Zo nee,
welke weken niet?
Heeft de accommodatie een vaste
inloopfunctie?
Betreft de aard van het gebruik alleen
vrijetijdsbestedingen (verenigingen) of vinden
er ook werkoverleggen plaats
(vergaderingen/personeelsfeesten)?
Wordt …… commercieel verhuurd?
Is …… in het bezit van een Horeca
exploitatievergunning?
Is …….in het bezit van een Drank- en
Horecavergunning?
Welke andere voorzieningen zijn aanwezig in
de wijk?
Is ……. toegankelijk voor mindervalide
inwoners en ouderen?
Wordt er een verschil gemaakt in
consumptieprijzen voor verenigingen en
commerciële verhuur?

Antwoorden

|

Vaste gebruikers
Structurele gebruikers

Gesubsidieerd

Incidentele gebruikers

Gesubsidieerd

Ledenaantallen

Bezettingsschema
Bezettingsgraad per ruimte per week
Ruimte

Grootte Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag Vrijdag

Zaterdag

Zondag

O = Ochtend
M = Middag
A = Avond
x = geen bezetting
vetgedrukt = maandelijkse activiteit
? = dagdeel onbekend
Indien er een cijfer tussen haakjes achter de letter staat betekent dit dat er meer verenigingen van de
betreffende ruimte gebruik maken op dat dagdeel.

