Notulen bijeenkomst Dorpsraad Laar met gebruikers zaal Bee-j Bertje d.d. 6
september 2016
Aanwezig:

van de dorpsraad: Ton van de Kruijs, Johan Salmans, Toine van
Laarhoven en Annie Hanssen (notulist).
van de zaalgebruikers: 25 vertegenwoordigers.

De voorzitter, Ton van de Kruijs opent de bijeenkomst en vertelt in het kort –in
chronologische volgorde- wat er in ruim 1 jaar tijd te “doen” is geweest over de
subsidiering van zaal Bee-j Bertje.
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In mei 2015 is in de Keuze(bezuinigings)catalogus van de gemeente Weert
vermeld dat de subsidie aan zaal Bee-j Bertje kan komen te vervallen, omdat
deze zaal een commerciële uitbater heeft.
De dorpsraad heeft hierop een brief (mede ondertekend door de zaalgebruiers) naar de gemeente gestuurd, dat dit onacceptabel is.
Hierna worden er voorlichtingsavonden gehouden over het subsidiebeleid. De
raad heeft besloten dat op de subsidies € 200.000 bezuinigd moet worden. Als
reactie op de brief van de dorpsraad, wordt vermeld dat de dorsraad nog een
verouderde versie had van de Keuzecatalogus en dat alle ingediende
opmerkingen afgewogen zouden worden.
In de conceptnota ‘herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017’
van 29 juni 2016 is het voorstel tot schrappen van de subsidie aan zaal Bee-j
Bertje echter wederom opgenomen.
Tijdens de informatieavond over het accommodatiebeleid d.d. 6 juli 2016 en
tijdens de commissievergadering van 12 juli 2016 hebben de dorsraad (en de
zaalgebruikers) benadrukt dat de voorgestelde bezuiniging t.a.v zaal Bee-j
Bertje geen goede keuze is.
Op 5 augustus jl. heeft de dorpsraad een zienswijze ingediend over voornoemde bezuiniging. De dorpsraad heeft ook alternatieve bezuinigingen
aangedragen en vermeld dat het ‘Laarder model’ voor de gemeente de
goedkoopste manier is om een wijkaccommodatie te exploiteren.

De dorpsraad heeft deze avond belegd om de gebruikers van de zaal te
informeren over de stand van zaken t.a.v de genoemde mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Indien deze maatregel doorgaat, kan dit betekenen dat de
zaaleigenaar de huurtarieven (fors) omhoog doet. De meeste verenigingen
worden hiernaast ook al gekort op hun subsidies. De Laarder verenigingen, die
gebruik maken van zaal Bee-j Bertje, worden dus dubbel getroffen.
Enkele verenigingen hebben te kennen gegeven ook een zienswijze in te willen
dienen. Dit moet gebeuren voor 12 september a.s. Toine van Laarhoven, die
goed onderlegd is in dergelijke zaken, biedt de aanwezigen zijn hulp aan bij het
opstellen van een eventuele zienswijze.

De dorpsraad is inmiddels ook een petitie gestart tegen de voorgenomen
bezuiniging. Deze is huis aan huis verspreid op Laar. Er zijn inmiddels al veel
ondertekend retour gekomen bij bestuursleden van de dorpsraad. Er zijn nog
diverse blanco exemplaren. Deze kunnen de aanwezigen meenemen om door de
leden van de verenigingen, die van de zaal gebruik maken, ondertekend te
worden. De petities dienen voor 1 oktober a.s. bij een van de bestuursleden van
de dorpsraad in de brievenbus te worden gedaan.
Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende vragen/ opmerkingen naar voren
gekomen.
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De aanwezigen zijn het er unaniem over eens, dat geldt ‘gelijke monnikken,
gelijke kappen’. Het kan dus niet zo zijn, dat bij de ene wijkaccommodatie
ongeveer € 2.000 wordt bezuinigd en bij de andere (Laar) de volledige €
14.000. De zaalgebruikers wordt verzocht zoveel als mogelijk een zienswijze
in te dienen.
De Boonte Aovundj-groep/ Kapel Klink Klaor zegt een WOB-verzoek bij de
gemeente in te dienen, waarbij inzage wordt gevraagd in de kosten die de
gemeente heeft voor de overige wijkaccommodaties.
Ton Timmermans verzoekt EN MASSE te benadrukken dat de zaaleigenaar
van Bee-j Bertje NIET bevoorrecht wordt.
De school is GEEN wijkaccommodatie. Overdag zijn hier geen activiteiten
mogelijk. Als je naar een accommodatie buiten Laar gaat, krijg je extra
vervoerskosten.
Verzocht wordt om de pers in te schakelen. Een groot artikel met foto schudt
de gemeente wakker.
Alex Greijmans van de wijkraad Molenakker vindt de suggestie om de
fractievoorzitters persoonlijk te benaderen, een goed idee.

