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Geacht College, 

Middels dit schrijven willen wij onze zorg uitspreken over de voorgenomen bezuinigingen op 

de gemeenschapshuizen in de gemeente Steenbergen. 

Op 19 januari heeft u ons, tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis, nadere uitleg 

gegeven over de voorgenomen bezuinigingen en daarna heeft het adviesbureau Drijver & 

Partners alle gemeenschapshuizen bezocht en is per locatie een inventarisatie van de 

activiteiten gemaakt, waarna de mate van bezetting in een rapportage is vastgelegd. Ook is 

in de rapportage een inschatting van de mogelijkheden tot bezuiniging aangegeven . De 

concept rapportages van Drijver & Partners zijn vervolgens voor commentaar voorgelegd 

aan de besturen van de betreffende gemeenschapshuizen. De besturen hebben de 

informatie over eikaars locaties met elkaar gedeeld en zijn op 10 april jl. bijeen geweest om 

over de situatie te overleggen. 

De besturen hebben tot op heden de hoofdstukken drie en vier van de rapportage van 

Drijver & Partners nog niet ontvangen. Hierdoor hebben de besturen geen inzicht in de 

adviezen van Drijver & Partners aan de gemeente over de haalbaarheid van de 

bezuinigingstaakstelling. Aangezien de voorgenomen bezuinigingen tot grote ongerustheid 

hebben geleid bij de besturen, hebben deze gemeend om -vooruitlopend op verder overleg 

met de gemeente- nu reeds een krachtig signaal te moeten afgeven. 

Tijdens het overleg van 10 april is geconcludeerd, dat er een wezenlijk verschil is tussen de 

situatie van het Cromwiel in de kern Steenbergen en die van de andere gemeenschapshuizen 

in de kleinere kernen. Bij het Cromwiel zijn er wellicht mogelijkheden om te komen tot een 

sterker bedrijfsvoeringmodel door het nemen van een aantal organisatorische maatregelen 



en het implementeren van een ander exploitatiemodel, dat sterker gericht is op 

commerciële activiteiten. De schaal van de kern Steenbergen biedt daartoe ook 

mogelijkheden. Voor de kleinere kernen is de situatie heel anders en de exploitatie wordt 

niet in alle gemeenschapshuizen op de zelfde manier gevoerd. De besturen zien weinig tot 

geen mogelijkheden voor commerciële activiteiten in de kleinere kernen. Alle besturen zijn 

het erover eens, dat de situatie in de kern Steenbergen een andere is en dus anders 

benaderd kan worden dan die in de andere kernen. 

In prestatieveld 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is aangegeven dat 
Gemeenten een taak hebben om in de kernen toegankelijke, laagdrempelige faciliteiten 
voor maatschappelijke activiteiten in stand te houden. De gemeente Steenbergen heeft tot 
op heden ook altijd het beleid gevoerd om prioriteit te geven aan het goed kunnen 
functioneren van de gemeenschapshuizen in alle kernen. Dit aangepast aan de grootte van 
de kern. 

De besturen zijn er vast van overtuigd, dat het doorvoeren van de voorgenomen 

bezuinigingen in de kleinere kernen gaat leiden tot niets minder dan een complete afbraak 

van de bestaande voorzieningen. Wellicht zelfs tot sluiting van sommige locaties. 

Alle besturen in de kleine kernen doen veel moeite om de gemeenschapshuizen financieel 
draaiend te houden. Zonder op dit moment op concrete locaties of situaties te willen ingaan, 
kan gesteld worden, dat op dit moment alle gemeenschapshuizen in de kleinere kernen al 
min of meer financiële problemen hebben, dan wel daarmee in de nabije toekomst 
geconfronteerd zullen worden. Dat ligt niet aan slecht bestuur, maar aan veranderende 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het teruglopend gebruik en aan de sterk toenemende 
kosten. 

De in theorie mogelijke maatregelen om tot vermindering van kosten, dan wel verhoging van 

inkomsten te komen, moeten in de praktijk voor het overgrote deel als volstrekt onhaalbaar 

worden gekwalificeerd. De weinige zaken, die haalbaar zouden kunnen zijn leveren in relatie 

tot het bedrag van de voorgenomen bezuinigingen nagenoeg niets op. 

De besturen bestaan allemaal uit vrijwilligers, die zich willen inzetten voor een 

maatschappelijk doel: het in standhouden van laagdrempelige en toegankelijke 

voorzieningen voor gemeenschapsactiviteiten in hun kern. Daarbij probeert men vooral de 

zwakkere (meestal vanuit een economisch perspectief niet aantrekkelijke) groepen, zoals 

bijvoorbeeld de ouderen zo goed mogelijk te faciliteren. De besturen in de kleine kernen 

voelen zich niet geroepen om als commerciële (horeca) uitbaters te gaan opereren, voor 



zover dat überhaupt al mogelijk zou zijn. Men wil de verantwoordelijkheid nemen voor het 

"als een goed huisvader" op een zuinige en degelijke wijze exploiteren van de 

gemeenschapshuizen. Men wil echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de exploitatie 

van een gemeenschapshuis, waarbij het op voorhand al vast staat, dat die financieel totaal 

onhaalbaar is. In geval er niet haalbare bezuinigingen zullen worden doorgevoerd zullen de 

individuele besturen zich dan ook op hun positie beraden. 

De besturen vinden het belangrijk om U zo snel mogelijk te informeren over hun mening en 

gaan ervan uit, dat met hen overleg gevoerd gaat worden, mede op basis van de uitkomsten 

van het rapport van Drijver & Partners, waarbij ervan uitgegaan wordt, dat men op dat 

moment ook kennis heeft kunnen nemen van de gehele inhoud van dit rapport. Alvorens 

het overleg met u te voeren zullen de besturen nogmaals bij elkaar komen om tot een 

gezamenlijke afstemming te komen. 

Hoogachtend, 

A .A .M. HellemoYÏs 

Namens de best 

Steenbergen 
van de gemeenschapshuizen van de kernen in de Gemeente 
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