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Dit hebben we afgesproken in 2018
Wat gaan we ervoor doen?

Dit gaan we doen in 2020
Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente
daarin?

Wat is er voor nodig in 2020?

We gaan gezamenlijk met de dorpen een handreiking opstellen waarin
wij aanknopingspunten opnemen voor een succesvolle clustering
voorzieningen. We gaan nadrukkelijk in op:
1. Wat is goed voor het dorp?
2. In welke zin in het clusteren van vastgoed van toegevoegde waarde
voor een dorp? Ervaringen van dorpen zelf.
3. Wat is het onderscheid tussen een vastgoedopgave en een
maatschappelijke opgaven
4. Hoe zorgen we voor maatschappelijk rendement?
5. Welke opgaven liggen er in het sociale domein, algemeen en
specifiek voor/in het dorp zelf?
6. Hoe zorg je voor "samenkomen, treffen, ontmoeten"?
7. Wanneer kun je spreken over een gezonde exploitatie van het
vastgoed?

Gemeente
samen met de
dorpen.
Gemeente
initeert.

Voor de uitwerking van dit plan zijn
ambtelijke uren nodig. Deze
worden meegenomen en waar
nodig bekostigd vanuit het budget
Maatschappelijk Vastgoed.

Nieuwe afspraken
toekomstbestendige exploitatie
en beheer SSRT

Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige
exploitatie en beheer van SSRT.

Gemeente.

Afspraken maken over samenwerking, Initiatiefnemer. Daarna gelijkwaardige
huurcontract, kostenstructuur,
samenwerking met SSRT.
bijdragen, relatie gemeente.

Voor de uitwerking van dit plan zijn
ambtelijke uren nodig. Deze
worden meegenomen en waar
nodig bekostigd vanuit het budget
Maatschappelijk Vastgoed.

Robuuste sportstructuur

We gaan een robuuste sportstructuur opzetten als platform waarin wij
disucussies over en rondom sport, accommodaties en verenigingen
agenderen. Wij willen lange termijn afspraken maken met de
stakeholders in dit speelveld.

Gemeente

1. Startoverleg initieren met onze
Initiatiefnemer en facilitator. Daarna
stakeholders. Bespreken problematiek zullen ook vereningen en andere
en oplossingsrichtingen.
stakeholders aan zet zijn.
Procesafspraken maken.

Voor de uitwerking van dit plan zijn
ambtelijke uren nodig. Deze
worden meegenomen en waar
nodig bekostigd vanuit het budget
Maatschappelijk Vastgoed.

Bron / Wat willen we bereiken?
herkom
st
Gezamenlijk met de dorpen een
gemeenschappelijke visie
vormen op basis waarvan we een
handreiking kunnen opstellen
over hoe om te gaan met
clustering van maatschappelijk
vastgoed

1. Definitie opstellen. Wat verstaan we Initiatiefnemer
onder maatschappelijk vastgoed?
School, MFA, sport? Onderscheid
privaat, publiek.
2. Handreiking opstellen en ervaringen
ophalen in dorpen
3. Rolneming: wanneer kan de
gemeente een intiatief wel
ondersteunen en wanneer niet, ook
financieel?

2. Lokaal sportakkoort opstellen. Vloeit
voort uit punt 1.

