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Betreft : Adviesverzoek inzake concept raadsvoorstel "Ontwikkeling Maatschappelijk vastgoed
Roerdalen 2013-2025" uw kenmerk 2013/15/10/LO-MOV d.d. 15 oktober 2013

Geacht college,

In onze vergadering van 22 oktober 2013 hebben wij het bovenvermelde adviesverzoek behandeld.
Advies:
1. Inzake de beleidsnota en de hierin geformuleerde kaders adviseert onze raad positief.
Onze raad maakt daarbij de volgende kanttekeningen:
- Let op eigen initiatief. Beloning hiervan vinden we gunstig.
- Heb oog voor voldoende draagvlak in de kernen.
- Waar mogelijk meer flexibiliteit betrachten
2. Inzake de voorgenomen uitwerkingsrichting van het college zoals geformuleerd in de Oplegnotitie
adviseert onze raad eveneens positief.
Ook bij dit onderdeel maakt onze raad enkele kanttekeningen:
- Onze raad acht de kans op verminderde bezetting en in het ergste geval leegloop aanwezig bij de
voorgestelde tariefsverhogingen.
- Ga flexibel om met het tijdspad
- Organiseer bestuurdersdeskundigheidstrainingen
- Geen Wmo-geld besteden aan niet Wmo-gerelateerde gebouwen
- Laat de vormen van beheer en exploitatie geen risico’s lopen.
- Houd rekening met de officiële, door de KVLO vastgestelde, normen van sportzalen en sporthallen.
De hoogte hiervan zal 7 meter moeten zijn en niet zoals beschreven op blz. 20; 5,5 m.
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.
Wmo-raad Roerdalen,
De voorzitter

ing. P.W. Moors

- De Wmo-gelden die de gemeente ontvangen zitten in de algemene uitkering, het is dus niet zo
duidelijk te zeggen wat dan precies de Wmo-gelden zijn. Toch willen we in ons advies opnemen dat
we het voorbarig vinden om Wmo-gelden in te zetten in het accommodatiebeleid.
- We vinden de insteek beter als in de eerdere notitie.
- Dat eigen initiatief beloond wordt is gunstig.
- Optie open houden dat tijdspad eventueel uitgerekt kan worden.
- Als het tarief te hoog wordt is er het risico dat een vereniging leegloopt.
- Geef bestuurders/beheerders faciliteiten zoals bv. cursussen.
- Laat de vormen van beheer en exploitatie geen risico’s lopen.
- Houd rekening met de officiële, door de KVLO vastgestelde, normen van sportzalen en sporthallen.

