22 januari 2013
Makelpunt Utrecht online
Makelpunt Utrecht heeft een nieuwe website gelanceerd, zodat nu ook online kan
worden bemiddeld in vraag en aanbod naar ruimte voor maatschappelijke activiteiten.
Op 15 januari 2013 gaf wethouder Victor Everhardt het startsein. Ook in andere
gemeenten zijn of worden (digitale) makelpunten opgericht.
Coachende rol voor gemeenten en welzijn
Bij de overname van wijkcentra door bewoners kunnen gemeente en welzijn een
belangrijke rol spelen. "Zomaar denken dat burgers het helemaal zelf kunnen, is te
eenvoudig gedacht", zegt Marijke Vos, bestuursvoorzitter MO-raad in een interview. En
dat blijkt ook uit de praktijk.
Utrecht herijkt MFA beleid
Gemeente Utrecht heeft op basis van onderzoek haar MFA-beleid geherijkt. Daarin
worden drie typen MFA's onderscheiden. Bij elke type horen specifieke afspraken en
samenwerkingsvormen. De gemeente vindt MFA's prima, maar stelt zich wel
terughoudender op. Partijen moeten er bewust voor kiezen.
Nieuwe Drank- en Horecawet
Per 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet ingevoerd. Deze nieuwe wet zal
ook de nodige impact hebben op maatschappelijke accommodaties. Nieuw is het verbod
op drank onder de 16, de horeca-vergunning op het pand (in plaats van op
bedrijfsleider) en een gemeentelijke verordening met regels voor para-commerciële
organisaties.
En verder...








Binnen Bouwstenen start binnenkort een werkgroep verduurzaming gemeentelijk
vastgoed(inschrijving geopend).
Toine Nagel was 11 januari 2013 te gast bij het netwerk MFA-ondernemers en had een
interessant verhaal over community-building (aanbieden of meedoen)
School en ouders hebben niet alijd dezelfde belangen blijkt (ook) in Baak.
Basisscholen in Almere hebben een eigen inpandige bibliotheek.
Basisschoolbesturen in Breda gaan zelf het geld voor huisvesting beheren. De wettelijke
regels hierover zijn uitgesteld tot 2015.
Interviews met Herman Herzbergen over maatschappelijk vastgoed, met Ralph Pans (VNG)
over de knelpunten in het sociale domein en met Marijke Vos (MO-groep) over het verdwijnen
van buurthuizen.
In Amsterdam lopen er initiatieven voor een sportschakelpunt; voor het matchen van vraag en
aanbod naar sportruimtes.

In de agenda
Op de website van Bouwstenen staan diverse cursussen en bijeenkomsten over maatschappelijk
vastgoed, waaronder:






1 februari; maatschappelijke overname wijkcentra in Amersfoort
1 februari; activiteiten van de Wmo-onderneming
8 februari; regeerakkoord en hoe verder (speciaal voor corporaties)
7 maart; start werkgroep verduurzamen gemeentelijk vastgoed (inschrijving gestart)
de tweejarige opleiding Sociaal Maatschappelijk Ondernemer speciaal bedoeld voor MFAondernemers.

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Acres, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen,
Asset, Atrivé, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo,
Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, Leiden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Nijmegen,
Oss, OZ+, Pameijer, Penta Rho, Portaal, RO groep, Stichting Woningbeheer Betuwe, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Reliplan, Rotterdam,
Stadslander, SBO, Verlaat-Uden, Uden, Utrecht, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woon Friesland, Wijkplaats,
Woonwaard, Ymere.
Aanmelden kan

hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl

