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Emmeloord, 31 juli 2012. 

 

Onderwerp 

Vaststelling visie op maatschappelijke accommodaties. 

 

Voorgenomen besluit 

Visie op maatschappelijke accommodaties vaststellen als bijgaand. 

 

Advies raadscommissie 

Alle fracties adviseren positief. 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Inleiding 

Aansluitend op de Sociale Structuurvisie is het, met name voor de daarin opgenomen 

Kernopgave 4, het herstructureren van het voorzieningenniveau, van belang om een visie 

op maatschappelijke voorzieningen en accommodaties te ontwikkelen.  

 

Doelstelling 

Deze visie vormt de brug tussen de Sociale Structuurvisie en het integraal 

accommodatiebeleid. Na de visie wordt een algemeen Integraal 

Accommodatiebeleidsplan opgesteld voor de maatschappelijke accommodaties waarvoor 

de gemeente op enigerlei wijze verantwoordelijk is of zich verantwoordelijk voelt.  

Uiteindelijk moet dit leiden tot concrete uitvoeringsplannen per locatie (dorp/wijk), 

uitgezet in een (lange termijn) planning.  

 

Voorgesteld besluit 

Visie op maatschappelijke accommodaties als bijgaand vaststellen. 

 

Argumenten 

1. Een visie moet richting geven aan en leiden tot het beleid. Er wordt niet in een blanco 

situatie gestart, er wordt doorlopend op diverse plaatsen reeds adhoc-beleid uitgewerkt 

en uitgevoerd. Voor sportaccommodaties wordt gewerkt met het Masterplan sport 

Emmeloord.  

Om praktijk en theorie in elkaar over te laten vloeien en aansluiting te houden met o.a. 

de dorpsvisies en vanwege de voortgang van noodzakelijke beslissingen, wordt om 

praktische redenen een tweesporenbeleid gehanteerd. Enerzijds worden visie en "overall" 

beleid gemaakt, anderzijds enkele projecten op voorhand uitgewerkt, zoals de start met 

twee pilots. Binnen deze pilots, in Kraggenburg en Rutten, wordt de richting gezocht die 

de Sociale Structuurvisie heeft gewezen, en wordt mede het beleid bepaald om in het 

Beleidsplan vast te leggen. De keuze voor beide pilots was o.a. gebaseerd op: 

- de ontwikkeling van kindcentra (4 pilots, waaronder Rutten en Kraggenburg); 

- de dorpsvisie van Kraggenburg (gereed) en de ontwikkeling van een dorpsvisie voor  

  Rutten in tweede helft 2012; 

- de gesloten accommodatie De Stiepe in Rutten (waarin een dorpshuisfunctie was); 

- het samengaan van de leerlingen van de hoofdlocatie van De Wegwijzer in Rutten met 

  de leerlingen van de Paulusschool in een Samenwerkingsschool; 

- het draagvlak in beide dorpen, er is veel enthousiasme onder de bewoners, bestuurders 

  en instellingen in beide dorpen. 

 

De uitkomsten van de pilots worden gebruikt voor eventuele bijstelling van het algemeen 

accommodatiebeleid, maar zeker voor het uitzetten van de lijnen voor de aanpak van de 

andere dorpen/wijken.  
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Kanttekeningen 

Met het bestuur van Dorpsbelang Rutten is het overleg geopend om tot nadere afspraken 

te komen met mogelijke participanten voor deelname in een MFA in Rutten. Het te 

ontwikkelen kindcentrum vormt daarvoor in ieder geval de basis. 

Na het zomerreces zal op de zelfde wijze het overleg met Dorpsbelang Kraggenburg 

worden gevoerd. 

 

Planning/uitvoering 

De visie wordt in de zomer van 2012 vastgesteld. Voor het opstellen van het Beleidsplan 

wordt reeds vooronderzoek gedaan en op onderdelen in de loop van dit jaar opgesteld. 

Tegelijkertijd worden de pilots ter hand genomen. De bevindingen uit deze praktijk 

worden, voor zover bruikbaar, meegenomen in het beleidsplan.  

Voor de afstemming is een procesorganisatie opgezet als in de bijlagen opgenomen. De 

Projectgroep Accommodaties begeleidt de totstandkoming van het beleidsplan en 

rapporteert aan de Stuurgroep maatschappelijke accommodaties. 

 

Bijlagen 

- Visie op maatschappelijke accommodaties Gemeente Noordoostpolder. 

- Procesorganisatieschema. 

- Rollen en taken diverse gremia. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : W.R. Ruifrok 

Steller : dhr. G.J. Akkerman; 35 04; g.akkerman@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 juli 2012, no. 11673-1; 

 

gelezen de Visie op maatschappelijke accommodaties; 

 

B E S L U I T: 

 

de Visie op maatschappelijke accommodaties vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 20 september 2012. 

De griffier,             de voorzitter, 

 

 


