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Geachte heer/mevrouw, 

, — 
Steenbergen, 16 mei 2012 

Rond de behandeling in de Raadscommissie Mens & Maatschappij van 14 mei 2012 van 
het agendapunt over de brief namens de besturen van de gemeenschapshuizen is een 
vervelend misverstand ontstaan. 
Bij de portefeuillehouder leefde de veronderstelling dat de behandeling met name 
betrekking had op de door de fractie DOOR! over dit onderwerp gestelde vraag. Met de 
beantwoording vanuit het college door middel van de raadsmededeling van 8 mei 2012 
meenden wij deze vraag op toereikende wijze te hebben beantwoord. 
Het college, en dus evenmin de portefeuillehouder, was vooraf niet op de hoogte dat er 
werd ingesproken. Daardoor konden wij vooraf niet vermoeden dat daarmee de 
oorspronkelijke vraagstelling en de daarop volgende discussie breder werd dan de 
oorspronkelijke vraag van de Fractie DOOR! in zich had. 
Gebleken is dat hierdoor tijdens de commissievergadering er vanuit het college 
onvoldoende beantwoording heeft kunnen plaatsvinden. Ik betreur deze gang van zaken 
zeer. De oorsprong ligt bij een achteraf onjuiste interpretatie van het agendapunt. Het is 
zeker niet de bedoeling enige discussie uit de weg te gaan. Ter voorkoming in de toekomst 
zullen wij betere afspraken vooraf maken over de behandeling van agendapunten, met 
name waarbij wordt ingesproken. 

Momenteel wordt door Drijver en Partners een onderzoek uitgevoerd naar (de 
haalbaarheid van) de bezuinigingsdoelstelling bij gemeenschapshuizen. Hun opdracht 
luidt: "Geef inzicht in het pakket van maatregelen dat noodzakelijk is om de financiële 
taakstelling van de bezuiniging op de sport- en welzijnsaccommodaties te realiseren. 
Hierbij dient specifiek gekeken te worden naar combinaties van beheertaken en 
mogelijkheden middels privatisering en/of verzelfstandiging. Het resultaat van het 
onderzoek is een concreet bezuinigingsvoorstel aan de projectgroep en gemeenteraad 
inclusief inzicht in de consequenties die de maatregelen met zich meebrengen." 
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Hierover is op 19 januari 2012 een vooroverleg geweest met alle besturen. Vervolgens 
heeft Drijver en Partners gesprekken gevoerd met ieder bestuur. Op 27 maart 2012 heeft 
het bureau een 'concept eindrapportage' geproduceerd. Deze heeft op dit moment het 
karakter van een tussendocument. Erin staat een weergave van deze gesprekken en de 
vertaling daarvan in mogelijk te realiseren bezuinigingen. Dit is het eerste gedeelte van het 
onderzoek. Op dit moment vindt het vervolg van het onderzoek plaats. De uitkomsten 
daarvan zijn dus nog niet bekend. 

Wij hebben met de besturen op 19 januari 2012 afgesproken dat het tussendocument aan 
hen ter beschikking wordt gesteld. Dat is op dit moment de status van het onderzoek. Wij 
zijn nu in afwachting van de definitieve eindrapportage, met daarin de behandeling van de 
hele onderzoeksopdracht. De afspraak is dat deze eindrapportage vervolgens eerst met de 
besturen wordt besproken, precies zoals in de brief van de besturen staat vermeld. Daarna 
volgt de 'vertaling' van de onderzoeksresultaten in een voorstel voor behandeling in het 
college. Vervolgens komt er een raadsvoorstel, uiteraard voorzien van alle relevante 
informatie. De beleidsagenda 2012 voorziet behandeling in de raad in december 2012. 
Het is op dit moment dus nog te vroeg om een discussie te voeren over de realisatie van 
de bezuinigingstaakstelling. De complete uitkomsten van het onderzoek zijn immers nog 
niet bekend en er heeft bovendien nog geen afstemming met de besturen van de 
betrokken organisaties plaatsgevonden. 

Het college begrijpt de onrust bij de besturen van de gemeenschapshuizen. Wij willen 
daarom dit onderwerp zorgvuldig ter hand nemen, met respect voor de mening van de 
betrokkenen. Naar onze mening past daarbij dat besprekingen en discussies op de juiste 
plaats, op het juiste moment en in de juiste volgorde moeten worden gevoerd. De 
gemeenschapshuizen hebben immers recht op deze zorgvuldige werkwijze. De huidige 
stand van zaken kent nog onvoldoende (feitelijke) gegevens om deze discussie nu al te 
voeren. 

De raad heeft het kader gesteld in de vorm van de bezuinigingstaakstelling bij de 
gemeenschapshuizen. Het college dient binnen dit kader te komen met voorstellen op 
basis waarvan de raad besluiten kan nemen. Onze werkwijze is hierop gebaseerd. Daarbij 
past dat wij u op de hoogte zullen blijven stellen van de voortgang van dit proces. 
Een afschrift van deze raadsmededeling zullen wij toezenden aan de besturen van de 
gemeenschapshuizen. 

Met vriendelijke groet, 
de heer P.J.H.M. de Koning. 9 
wethouder Steenbergen, 
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