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Onderwerp Integrale aanpak drie sociaal-culturele centra 

 

1 Samenvatting 

 Voor het realiseren van sociaal-culturele centra in Bemmel (Donatus), Gendt (Providentia) en Huissen 

(Stadhues) lopen momenteel intensieve verkenningen. Op dit punt in het proces vragen wij uw 

instemming met de gekozen lijn en verzoeken wij u een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 

 

2 Waarom naar de raad 

 Alvorens verder te gaan met de integrale benadering van de drie centra, vragen wij u op basis van de 

thans beschikbare informatie om met de gekozen lijn in te stemmen. Om een verdere onderbouwing 

en uitwerking te kunnen maken is onderzoek nodig, waarvoor wij om een voorbereidingskrediet 

vragen. 

 

3 Wat willen we bereiken (doelstelling en beoogd meetbaar effect) 

 We willen zowel in Bemmel, Gendt als Huissen een sociaal-cultureel centrum tot stand laten komen 

(resp. Donatus, Providentia en Stadhues) op basis van maatschappelijke participatie. Wij bereiken 

hiermee tegelijk een reductie van 2/3 op het achterstallig gebouwenonderhoud. In bijgevoegde notitie 

is de integrale benadering van de drie centra uitgewerkt. 

 

4 Argumenten en alternatieven 

 De argumenten en alternatieven zijn in de bijgevoegde notitie voor u beschreven. 

 

5 Wat gaan we daarvoor doen (hoe gaan we bereiken wat we willen en is evaluatie nodig) 

 We werken met een integrale benadering aan plannen voor de drie centra in combinatie met het 

uitvoeren van het vastgoedbeleid. 

- Opbrengsten uit verkoop van vastgoed zetten we met voorrang in voor de realisatie van de 

genoemde centra; 

- We werken aan het oprichten van stichtingen of vergelijkbare rechtsvormen voor de 

exploitatiefase van de centra; 

- De gemeente ondersteunt deze organisaties bij het zoeken naar financiering, waarbij 

sponsoring en zelfwerkzaamheid een belangrijke plaats in zullen nemen en we optimaal 

gebruik zullen maken van subsidies. 

In dit stadium leggen we aan uw raad de informatie voor waarover wij op dit moment beschikken. Wij 

zijn voornemens om in januari een volgende stap in de besluitvorming aan u voor te leggen. Ook is uw 

raad vanzelfsprekend aan zet om, als het zo ver is, het definitieve besluit over de realisatie van de 

centra te nemen. Van de diverse te zetten stappen zullen wij uw raad op de hoogte stellen en wij 

zullen diverse beslismomenten inbouwen waarop u zich over de voortgang kunt uitspreken. Omwille 

van een aanmerkelijke versnelling van het proces vragen wij uw raad de ruimte om in het tijdspad af te 

kunnen wijken van de standaardprocedures en termijnen, die gelden voor de aanlevering van 
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raadsvoorstellen. 

 

6 Communicatie 

 Over de plannen voor de drie centra vindt intensieve communicatie met de direct betrokkenen en 

initiatiefnemers plaats. Ook organiseren wij informatieavonden voor alle inwoners op cruciale 

momenten in het proces. 

 

7 Duurzaamheid 

 De beeldbepalende en monumentale panden in de kernen kunnen met deze ontwikkeling behouden 

blijven voor de gemeenschap en krijgen een toekomstbestendige invulling. Het levendige gebruik van 

de centra, zoals wij ons dat voorstellen, zal in belangrijke mate bijdrage aan de maatschappelijke 

kwaliteit van de kernen in onze gemeente. 

 

8 Wat mag het kosten (kosten, baten en dekking) 

 Een gedetailleerde begroting voor de realisatie van de drie sociaal-culturele centra is op dit moment 

nog niet beschikbaar. Om de plannen verder te kunnen ontwikkelen vragen wij u nu een 

voorbereidingskrediet ter grootte van € 300.000. Een nadere uitwerking van de gemeentelijk bijdrage 

die voor de centra nodig zal zijn, kunt u in een volgend stadium tegemoet zien. 

 

9 Voorstel 

 - In te stemmen met de integrale aanpak van sociaal-culturele centra Donatus in Bemmel, 

Providentia in Gendt en Stadhues in Huissen. 

- In te stemmen met afwijking van de standaardprocedures en aanlevertermijnen voor 

raadsvoorstellen om een aanmerkelijke versnelling mogelijk te maken. 

- Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 300.000 beschikbaar te stellen om een verdere 

uitwerking van de geschetste plannen te kunnen maken, en dit bedrag te dekken uit de 

opbrengsten van te verkopen gemeentelijk vastgoed. 

- De 16
e
 begrotingswijziging 2013 vast te stellen.  

 

10 Behandeling tijdens de Politieke Avond 

 Dit voorstel is aan de orde geweest tijdens de Politieke Avond van 7 november 2013 

 

 

Bemmel, 31 oktober 2013 

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard, 

de interim secretaris, de burgemeester, 

 

 

w.g. C.M. de Graaf w.g. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven 
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Besluit raad 

 

*2013R00018* 

2013R00018 

 

 

Besluitnummer 83/2013 

Onderwerp Integrale aanpak drie sociaal-culturele centra 

 

 

 

De raad van de gemeente Lingewaard; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 31 oktober 2013; 

 

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 7 november 2013; 

 

besluit: 

 

1. In te stemmen met de integrale aanpak van de drie beoogde sociaal-culturele centra in Bemmel, Gendt 

en Huissen. 

2. Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 300.000 beschikbaar te stellen om de geschetste plannen 

verder uit te kunnen werken, een en ander met in achtneming van de randvoorwaarde dat het college de 

gemeenteraad op de hoogte zal houden van de diverse te zetten stappen en waarbij tevens diverse 

beslismomenten worden ingebouwd waarop de gemeenteraad zich kan uitspreken over de voortgang. 

3. Het in punt 2 genoemde bedrag te dekken uit de opbrengsten van te verkopen gemeenelijk vastgoed en 

te dien aanzien de 16
e
 begrotingswijziging 2013 vast te stellen. 

4. Er op voorhand mee in te stemmen, dat,  ter wille van een aanmerkelijke versnelling van het proces, het 

in deze te volgen tijdspad kan afwijken van de standaardprocedures en termijnen, die gelden voor de 

aanlevering van raadsvoorstellen. 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering  

van 14 november 2013. 

 

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter, 

 

w.g. Th.G.L. Greep w.g. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven 

 


