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Inzake: gratis pc's in buurthuis
De gemeenteraad

Het raadslid mevrouw M.D. de Jong heeft op 8 november 2007 een brief met daarin drie vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.
1.

Bent u het met D’66 eens dat de bezwaren tegen plaatsing van de computers, zoals
opgeworpen door de welzijnsorganisatie, onredelijk zijn? De pc’s zijn totaal niet interessant
om te ontvreemden en de taallessen draaien op zich en hoeven dus door niemand te worden
‘gegeven’.

Om te beginnen moeten wij preciseren waar het in het onderhavige geval om draait. De bedoelde
accommodatie in de Van der Neerstraat is een door de Schilderswijkse bewonersorganisatie
De Paraplu gehuurd pand en geen buurthuis. Er zijn ook medewerkers van BOOG actief, maar
beslissingen over het gebruik van de accommodatie vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van
het bestuur van De Paraplu en niet van welke welzijnsorganisatie dan ook.
In het pand Van der Neerstraat zijn in het verleden meermalen problemen geweest. Een deel van die
problemen kon herleid worden tot de aanwezigheid van computers, waar slechts beperkt toegang toe
werd verleend. Dat leidde tot weerstanden en zelfs agressie. Uiteindelijk moest het pand in 2004, naar
aanleiding van diverse vervelende incidenten, op advies van de politie worden gesloten.
Nadien is het pand weer opengesteld, nadat de Paraplu met gemeente, politie en BOOG duidelijke
afspraken heeft gemaakt over de programmering en over de doelgroepen waarvoor in het pand
activiteiten worden georganiseerd. Naar het oordeel van het bestuur van de Paraplu passen daarin geen
taallessen. Verder is het gebruik van het pand inmiddels weer zo intensief dat er geen ruimte voor de
bedoelde computers vrijgemaakt kan worden
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Overigens vinden cursorische activiteiten vanuit het Welzijnsbeleid allereerst plaats in de buurthuizen
van de professionele welzijnsorganisaties. Daarnaast verzorgt de Mondriaangroep Nederlandse
taallessen.
Het voorgaande samenvattend respecteren we de beslissing van het bestuur van de
bewonersorganisatie De Paraplu.
2.

Welke algemene regels gelden voor een casus als deze: particulier initiatief vermengd met
overheids/welzijnswerk? Hebben organisaties als BOOG of De Paraplu hier een sturende
hand in?

Vormen van individuele dienstverlening of cursussen zijn denkbaar, maar zijn niet de primaire
subsidietitel.
3.

Waarom lijkt het zo moeizaam om dit soort particuliere initiatieven te honoreren, zeker als die
initiatieven op uitnodiging/verzoek van omwonenden plaatsvinden?

Allereerst verwijzen wij ook hiervoor naar onze beantwoording onder vraag 1. Wij weten dat het
bestuur van De Paraplu inmiddels in overleg is met betrokkenen om uitleg te geven over de
(on)mogelijkheden voor het gebruik van het pand Van der Neerstraat.
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