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Ik heb op het vragenuurtje aan wethouder Poppe gevraagd of er nagedacht wordt over 

de bestuurlijke structuur van de buurthuizen. 

Fantastisch dat er mensen zijn die zich inzetten voor de buurthuizen en dat het 

activiteitenniveau omhoog gaat.  

Het doel zou moeten zijn dat de zeggenschap bij de buurt ligt en dat een bestuur 

gekozen wordt en verantwoording aflegt.  

Alle begrip dat dit nu niet zo is maar om een toekomstbestendige structuur te hebben is 

dit wel wenselijk. 

Wethouder Poppe beaamde dat en verwees naar de evaluatie. In het evaluatieverslag 

kon ik niets vinden daarover. 

 

 

Vragen: 

 

1. Is dit in de evaluatie meegenomen ? 

Antwoord: 

De evaluatie was bedoeld om in beeld te brengen hoe de buurthuizen hebben 

gepresteerd in de afgelopen drie jaren. Mede aan de hand daarvan zou worden 

bepaald, of het gemeentebestuur ten aanzien van het eigendom van de 

gebouwen, een ander standpunt zou moeten innemen dan tot dusver. Een van 

de problemen was het vinden van bestuursleden, niet zozeer de structuur van 

bestuur. De bestuurlijke structuur is zodoende in de evaluatie geen afzonderlijk 

punt van aandacht geweest.  

Bij het aangaan van het overleg met de besturen/beheerders over nieuwe 

gebruiks- dan wel huurovereenkomsten, wordt ook de huidige bestuursvorm 

besproken en de alternatieven daarvoor. Een alternatief zou kunnen zijn dat de 

stichtingen worden omgezet in verenigingen. Vanuit de bewoners is daartoe 

nog geen initiatief geweest. Gelet op de problemen rond het krijgen van 

vrijwilligers voor zowel bestuursfuncties als activiteitenbegeleiding, zijn wij van 

mening dat tot nu toe de stichtingsvorm een passende vorm is voor de 

buurthuizen in Emmeloord.    

 

Het beheer van de accommodaties van de vier buurthuizen is neergelegd bij een 

viertal stichtingen, die zich houden aan de algemene wetgeving rond 

stichtingen. In twee gevallen betreft het een Stichting Wijkplatform aan welke 

meerdere taken zijn toebedeeld, waaronder dus het beheer van een buurthuis. 

In de twee andere gevallen betreft het een Stichting Buurthuis, die zich alleen 

als beheerder opwerpen van hun buurthuizen. Het is voor al deze besturen 

bijzonder lastig om geschikte vrijwilligers te vinden. Zodra zich iemand 

aanmeldt, wordt die persoon gelijk in dankbaarheid aanvaard. Er valt dan niets 

te kiezen.  

 

Tijdens bewonersbijeenkomsten en in buurtkrantjes wordt door de besturen 

inzicht verschaft in de handelingen en georganiseerde activiteiten. 

Verantwoording afleggen is nogal een opgave voor deze besturen.   



Een verschil met de dorpen is dat deze Verenigingen voor Dorpsbelangen 

(VDB’s) hebben. Verenigingen hebben leden, waaraan de besturen 

verantwoording dienen af te leggen. De leden kiezen de bestuursleden. Een 

stichting (Wijkplatforms en buurthuizen Emmeloord) heeft geen leden. Zittende 

bestuursleden selecteren zelf kandidaten voor vacatures, zoals gezegd met de 

grootst mogelijke moeite. Dat laatste ligt niet aan de bestuursvorm maar aan 

het verschil in betrokkenheid tussen de dorpen en Emmeloord. 

 

 

2. Wat zijn de concrete acties om bovengenoemde op termijn te bereiken? 

Antwoord: 

Het belangrijkste doel voor de gemeente is accommodaties in stand te houden 

waar de ontmoetingsfunctie kan plaats vinden, voor brede lagen van de 

bevolking. De bestuurlijke structuur van de buurthuizen is geen doel maar een 

van de middelen om genoemd doel te bereiken.  

Gegeven de huidige situatie en het probleem om vrijwilligers te krijgen voor 

diverse functies, bestaat een toekomstbestendige structuur in onze ogen uit een 

functionerend bestuur met in ieder geval een voorzitter, secretaris en 

penningmeester, die voldoende ruimte bieden aan het organiseren van 

(begeleide) activiteiten voor de bewoners. Dit is voor de buurthuizen al een 

zware opgave om langdurig aan te voldoen.  

 

Desalniettemin zullen wij de besturen/beheerders het alternatief voorleggen en 

in gezamenlijkheid met hen zoeken naar eventuele voordelen van de 

verenigingsvorm. Het zou kunnen zijn dat uit een ledenbestand gemakkelijker 

bestuursleden en vrijwilligers zijn te verkrijgen. Daarnaast zou dan 

zeggenschap ontstaan bij de leden/ buurtbewoners.  

Daar waar momenteel de stichtingen wijkplatform het beheer op zich hebben 

genomen, zou dan weer een extra gremium (lees beheervereniging) moeten 

worden opgericht. Dit is gelet op de problemen uit het verleden overigens geen 

aantrekkelijke gedachte. Het is immers niet voor niets dat het beheer, wegens 

gebrek aan vrijwilligers, in 2 buurten bij de wijkplatforms is terecht gekomen. 
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