Vergadering: ·
2 december 2014
Agendanummer:
6
Status:
Opiniërend
Portefeuillehouder:
M. Verschuren
Behandelend ambtenaar J.H. Appelhof, 0595-447779
E-mail:
gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.H. Appelhof)

Aan de gemeenteraad,
Onderwerp:
Dorpshuizenbeleid voor 2015 en verder.
Voorgestelde besluit:
Het advies is het dorpshuizenbeleid voor 2015 en verder vast te stellen.
Samenvatting:
Het huidige dorpshuizenbeleid (2003-2010) voldoet nog steeds. Op punten is
aanpassing nodig. Het college van de gemeente Winsum stelt de gemeenteraad
voor een herziene beleidsnotitie dorpshuizen voor de jaren 2015 en verder,
vast te stellen.
Inleiding:
De gemeente Winsum had haar visie/beleid met betrekking tot de functie en
positie van dorpshuizen in de gemeente Winsum vastgelegd in een beleidsnotitie
voor de jaren 2003- 2010.
Probleem:
Het dorpshuizenbeleid 2003-2010 voldoet nog steeds, maar op een aantal
punten is aanpassing en een update nodig. .
Doelstelling en randvoorwaarden:
In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat het college het bestaande beleid
in grote lijnen wil voortzetten. Omdat de komende jaren de toegang tot de zorg
dicht bij de bewoners wordt ontwikkeld, wordt in samenspraak met de dorpen
gekeken of en hoe het dorpshuis hierin een nadrukkelijker functie kan krijgen.
Mogelijke maatregelen / oplossing:
Het dorpshuizenbeleid is in overleg met de dorpshuisbesturen op een aantal
punten aangepast. Zie hiervoor paragraaf 3 en 4 van de beleidsnotitie.
Nieuw is dat de gemeente, in overleg met het dorpshuisbesturen en indien
(financieel) haalbaar, WMO-functies in de dorpshuizen wil onderbrengen.
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Daarbij wil de gemeente openstaan voor goede ideeën van dorpshuisbesturen
zelf. Zij wil bijvoorbeeld samen bedenken hoe en welke WMO-functies kunnen
worden gecombineerd met een dorpshuis. Ook dorpsvisies kunnen input zijn voor
onderwerpen op de gezamenlijke agenda.
De dorpshuisbesturen hebben op 25 september 2014 te kennen gegeven
unaniem in te stemmen met het nieuwe dorpshuizenbeleid voor 2015 en daarna.
Advies/voorstel
Het advies is de beleidsnotitie dorphuizen 2015 en verder, vast te stellen.
Financiële consequenties:
Continuering van subsidie ter ondersteuning van onderhoud van dorpshuizen
inclusief subsidie voor cursussen bedrijfshulpverlening en een calamiteitenfonds.
Jaarlijks € 21.155, - (Indexering; 1,5 % per jaar)
Dit is opgenomen in de meerjarenbegroting.
Bijlagen:
1. Nota Dorpshuizenbeleid voor 2015 en verder

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

Het dorpshuizenbeleid voor 2015 en de jaren daarna vast te stellen.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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