Voorstel om de nota Accommodatiebeleid als input mee te nemen in de integrale
bezuinigingsdiscussie omtrent de Nota Kaders
Uit de bespreking blijkt dat de commissie het voorstel niet duidelijk vindt. Enerzijds
blijkt uit het voorstel dat het college er behoefte aan heeft dat de commissie een “
richting meegeeft” (zie pag. 5 van het voorstel “ Scenario-opbouw”). Anderzijds is
deze behoefte niet duidelijk vertaald in het in het voorstel opgenomen concept besluit.
De beslispunten 1 en 2 van dit concept besluit hebben een hoog “ open-deur-karakter”
en in beslispunt 3 wordt de raad gevraagd uit te spreken “ dat maatschappelijk
vastgoed moet leiden tot voorstellen waarbij een structurele bezuiniging gerealiseerd
wordt die bijdraagt aan de meerjaren bezuinigingstaakstelling”. Met dit derde
beslispunt is het voorliggende rapport als het ware teruggebracht tot een “ geldkeuze”. Naar de opvatting van een groot aantal fracties wordt daarmee geen recht
gedaan aan de hervormingsvoorstellen die in het rapport worden beschreven.
Bovendien wordt in het voorstel onvoldoende de relatie gelegd met de nota
Accommodatiebeleid Valkenswaard uit 2010. Hoe verhoudt de voorliggende nota
zich tot deze nota uit 2010.
In reactie op deze inbreng, wordt van de zijde van het college aangegeven dat het
college inderdaad graag van de raad verneemt welke richting het op moet met het
accommodatiebeleid. In het voorstel geeft het college aan dat het wat haar betreft
richting scenario C (Bezuiniging) zou moeten gaan.
De commissie stelt vast dat dit scenario in het voorliggende voorstel zeer beperkt is
uitgewerkt. Niet is aangegeven wat scenario C functioneel-technisch en financieel
concreet gaat betekenen. De commissie wil meer inhoudelijke informatie over de
scenario’s hebben, alvorens richting gevende uitspraken te doen.
Vanuit de commissie wordt het college het voorstel gedaan om in de komende cyclus
comm/raad (april) met een aangepast, meer inhoudelijk voorstel te komen. De
uitkomsten van de bespreking van dit nieuwe, aangepaste voorstel kunnen dan
betrokken worden bij de discussie over de Nota Kaders.
Tenslotte verzoekt met name de fractie VL om meer tijd voor de organisaties om een
reactie op het voorliggende rapport te geven. Deze fractie vindt de gegeven
reactietermijn van vier weken, te kort.

