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Titel Haalbaarheidsonderzoeken en 

Maatschappelijke overname buurthuizen 

Reg.nr. 4209456 

Datum 9 oktober 2012 
Van College van B&W Ambtelijk contact:  Van Loon (033-469 4779 ) 
Portefeuillehouder Boeve 
Samenvatting Nu de gemeente stopt met het verstrekken van subsidie voor beheer en 

exploitatie van de wijkcentra (georganiseerde) is er belangstelling van 

bewoners en organisaties in de wijk om het gebouw over te nemen en 

ruimte te bieden aan wijk welzijnsactiviteiten. Voordat wijkcentra 

definitief op de vastgoedmarkt worden aangeboden, wordt aan deze 

partijen de gelegenheid geboden een door de wijk gedragen, haalbaar plan 

aan te leveren.  

Het traject loopt tot eind 2014. Tijdens het rondetafelgesprek wordt de 

raad geïnformeerd door wethouder Boeve over de stand van zaken van en 

wordt met betrokkenen gesproken over de maatschappelijke overname van 

buurthuizen. 

 

Aan het gesprek nemen (onder voorbehoud) deel: De heer G. Boeve 

(wethouder), de heer A. de Graaf (SWA), de heer F. Killi (het nieuwe 

Middelpunt), mevrouw A. Mers (stichting beheer het Klokhuis), mevrouw 

G. Fenten (Vrienden van de Boerderij) en de heren W. van der Craats en J. 

Osendarp (leden van het expertteam). Het gesprek zal worden geleid door 

een externe gespreksleider. 

 

Het expertteam bestaat uit een aantal Amersfoorters die ervaring hebben 

met het uitwerken van ideeën naar de praktijk. De leden van het 

expertteam kunnen door middel van een aantal gesprekken 

bewonersinitiatieven voor overname van een pand verder helpen. Het is te 

vergelijken met een coach. De bewonersgroep doet het zelf, en kan 

gecoacht worden door het expertteam 
Doel activiteit Informatie Soort document n.v.t. 
Reden van aanbieding Eerdere toezegging tot een tussentijdse evaluatie in het rondetafelgesprek 

van 22 mei 2012 (locatie wijkservicepunt bibliotheek). 
Van de raadsleden wordt gevraagd Kennis te nemen van de stand van zaken en in gesprek te gaan met 

betrokkenen en het college. 
Vervolgtraject - 
Opm. presidium 

 

Soort verslag - 
Bijbehorende documenten Raadsinformatiebrief 2012-126: 

Haalbaarheidsonderzoeken uitplaatsing 

welzijnsactiviteiten van ‘t Middelpunt in 

Zielhorst en De Boerderij in Nieuwland en 

stand van zaken maatschappelijke 

overname van de wijkaccommodaties. 

x BIS  Raadsstukken  Fractie 

Achterliggende documenten Website: Ontmoeting in de wijk x BIS  Raadsstukken  Fractie 

 
 


