Accommodatiebeleid
Groningen in kort bestek

Dinsdag 9 april 2019
In Het DOK

Uitgangspunten
en doelen

Nota Met de blik op de
wijk (2013), na veel en
breed vooronderzoek

WMO Ondersteuning,
zorg en eigen kracht –
accommodaties ruimte
geven voor vitaliteit

Visie: bruisende
centra, inloop,
informatie, cursussen,
talentontwikkeling.

Accommodatie is
middel, geen doel

De buurt stuurt

Onderscheid grote en
kleine centra

Afstemming zoeken
met andere spelers in
de wijk

(maatschappelijk)
ondernemend bestuur
nodig

Programmatische
ondersteuning per
gebied voor
afstemming

Beheer moet kwaliteit
hebben

Grondslagen
voor subsidies

• Faciliterend beleid: activiteiten accommodaties moeten
bijdragen aan doelen gemeentelijk sociaal beleid.
Subsidiëring accommodaties en beheer als
randvoorwaarden
• Indeling in 9 gebieden, normering ruimtebehoefte obv
aantal inwoners (op 10 inw 1 m2)
• Normering subsidies accommodaties obv m2 specifiek
voor sociaal cultureel gebruik
• Normering beheer: deels op m2, deels op andere gronden
• Grote centra hebben eigen beheerders, overig beheer
wordt in goed overleg geleverd door WerkPro en/of SGSB
• Gebiedsbudgetten: compensatie ID-ers en
programmatische ondersteuning. Onderling te verdelen
• Budgetten voor huur, onderhoud, investeringen, zakelijke
lasten etc. Gaan voor eigen panden naar het gemeentelijk
Vastgoedbedrijf, huur / hypotheeklasten panden van
anderen via subsidies aan accommodaties vergoed
• Speeltuincentrale: koepel van 18 bsv’s, BBOG: belangen
• Totaal budget voor (34) accommodaties 3.400.000 euro
• Men mag / moet inverdienen om rond te kunnen komen.
(horeca, verhuur)

Haren
exploitatiesubsidie + subsidie
voor onderhoud / inventaris

Accommodatiebeleid
Haren en Ten Boer

Ten Boer
Onderhoudssubsidie 2.500 per
jaar of 25.000 in 10 jaar.
Geen exploitatiesubsidie

WIJ-teams en
Gebiedsteams

WIJ Groningen
• 13 sociale teams
• Entree: eerste aanspreekpunt in de buurt
(vraagbaak)
• Beroepskrachten en vrijwilligers
• Intake: verzorgen indicaties voor zorg en
ondersteuning
Gebiedsteams
• 7 gebiedsteams
• Ondersteunen en adviseren de
wijkwethouder
• Streven naar gebiedsgerichte afstemming
binnen de gemeente

• Fusie Haren, Ten Boer en Groningen
• Haren: 4 dorpshuizen, Ten Boer 7 dorpshuizen
• 2019 nog subsidiëring op basis van beleid 2018

• Coalitieprogramma: waardering, verbinding met
sociaal domein

Per 1 januari
2019

• Geen harmonisatie, maar nieuw
accommodatiebeleid in de maak
• In bredere context, en per gebied bezien.
• Plaatsbepaling in vernieuwde sociale
infrastructuur gebieden (GON/Zorg, WIJ)
• Accommodaties onderdeel totaal pakket aan
voorzieningen ten dienste van bewoners,
afgestemd op kansen en behoeften
• Kan leiden tot herschikking subsidies, en
differentiatie per gebied
• Proces moet nog worden uitgelijnd

Ontmoeting
door en voor bewoners

