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Geacht College,
In gesprek met vrijwilligers vanuit verschillende organisaties die zelf het initiatief nemen om
activiteiten te organiseren en die zelf een buurthuis beheren zijn een aantal punten naar
voren gekomen die de nodige vragen oproepen. Vanuit GroenLinks vinden we het belangrijk
om deze punten serieus te nemen en duidelijkheid te verschaffen over het beleid, de regels
en de rol vanuit de gemeente hierbij. Het gaat daarbij om de volgende punten:

1. Concurrentie tarieven gebruik ruimtes in wijkcentra en buurthuizen
Het laagste tarief blijkt in de praktijk concurrerend te werken ten opzichte van de huur van
bij buurthuizen in eigen beheer. De door deze buurthuizen gevraagde huur is nodig om hun
exploitatie rond te krijgen. De gemeente hanteert drie tarieven voor het gebruik van ruimtes
in wijkcentra. Een commercieel tarief, een tarief voor (niet commerciele) bewonersinitiatieven van 10 cent per m2 per uur en een laag tarief voor vrijwilligersactiviteiten voor
en door mensen met een laag inkomen. Dit laagste tarief is terecht ingesteld om financieel
minder draagkrachtige burgers te laten participeren en hen in de gelegenheid te stellen om
zelf activiteiten op te zetten. GroenLinks vindt het van belang dat dit laagste tarief er is voor
vrijwilligersinitiatieven die de niet-commerciële huur niet op kunnen brengen. Het kan dan
echter niet zo zijn dat als de organisatie van een initiatief eerst in staat is om de huur in een
zelfstandig buurthuis te betalen deze dan vervolgens in aanmerking komt voor het laagste
tarief in een wijkcentrum en hiermee valse concurrentie ontstaat.

2. Geen voorwaarde gebruik ruimte wijkcentrum gemeente gesubsidieerde activiteiten
De indruk bestaat bij vrijwilligers, dat de gemeente druk uitoefent om de door hen
gesubsidieerde activiteiten in de wijkcentra van de gemeente zelf te laten plaatsvinden. Ook
als dat voor de deelnemers van de activiteit niet wenselijk is. GroenLinks is van mening dat
vrijwilligers de ruimte moeten krijgen om hun activiteiten naar eigen wens en behoefte te
organiseren. Daarbij mogen geen belemmerende voorwaarden worden gesteld.

3. Functie wijkcentra versterken
In een aantal wijken (Voorhof, Buitenhof en Tanthof) is Delft voor Elkaar gestart met
wijkcontactpunten als experiment. Deze zijn geen van allen in een wijkcentrum. Ook is
Tastoe in Tanthof destijds uit het wijkcentrum vertrokken en heeft gekozen voor een andere

locatie. De reden hiervoor is ontevredenheid ten aan zien van het beheer van het
wijkcentrum en belemmering van de eigenheid van het vrijwilligerinitiatief door het stellen
van opgelegde regels. Via het zoek en boeksysteem wordt er wel veel gebruik gemaakt van
de wijkcentra.
Wijkcentra en buurthuizen hebben volgens GroenLinks bij uitstek de functie van
ontmoetingspunt, huiskamerfunctie en vindplaats in de wijk of buurt en het bieden van
ruimte (in alle opzichten) aan bewonersinitiatieven.
Over deze punten stelt GroenLinks de volgende schriftelijke vragen:
1. Hoe gaat het College om met concurrentie tussen de welzijnsaccommodaties van de
gemeente en de buurthuizen en overige accommodaties in eigen beheer? Welke
criteria hanteert de gemeente om in aanmerking te komen voor het laagste tarief?
Wordt hierbij ook gekeken naar het inkomen van de deelnemers/doelgroep?
2. Wordt aan het ontvangen van subsidie van de gemeente de voorwaarde verbonden
om een ruimte van de gemeente te huren of is men vrij om zelf een ruimte te huren
ook al is deze niet van de gemeente?
3. Heeft de gemeente zicht op het soort activiteiten dat er nu in wijkcentra plaatsvindt
en of zij de beoogde functie vervullen voor de sociale samenhang in de eigen wijk of
buurt? Hoe ziet het College de functie van de wijkcentra en (zelfstandige)
buurthuizen nu en in de toekomst?
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van GroenLinks,
Ingrid Lips

