Subsidie zaal Bee-j Bertje
Beste commissieleden
In 2015 stond in de keuzecatalogus van de gemeente Weert op pagina 277 dat de
subsidie voor zaal Bee-j Bertje in het kader van de bezuinigingen volledig zou komen
te vervallen. De dorpsraad Laar heeft toen het initiatief genomen en alle verenigingen
die gebruik maken van onze wijkaccommodatie een brief laten medeondertekenen
en deze brief is op 6 juni 2015 verstuurd naar B&W en de raad.
Toen in het najaar van 2015 de gemeente is begonnen met het inlichten van de
verenigingen die allemaal subsidie ontvangen en de er aan komende bezuinigingen
heeft de dorpsraad ook de vraag gesteld waarom Laar anders behandeld wordt dan
de andere wijkaccommodaties binnen Weert.
Het antwoord van de gespreksleider van die avond was na enige aarzeling dat dit feit
niet correct was en dat we nog een oude versie van de nota in ons bezit hadden en
dat dit onderdeel inmiddels al was aangepast.
So Far So Good
Toen ik op woensdag 29 juni 2016 in de besluitenlijst de concept nota ‘herziening
subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017’ zag dat de betreffende alinea uit de
keuzecatalogus van 2015, exact één op één is overgenomen in de concept nota die
op 29 juni 2016 naar buiten is gebracht sloegen bij onderstaande dan ook ongeveer
alle stoppen door.
Diezelfde middag nog is er contact geweest met de zaaleigenaar van Bee-j Bertje,
twee leden van de gemeenteraad en vertegenwoordigers van een aantal
verenigingen die gebruik maken van zaal Bee-j Bertje. Ook wethouder Gabriels is via
de mail benaderd.
Ongeloof bij alle betrokkenen.
Waarom worden zes wijk- en dorpsaccommodaties gekort van € 14.340 naar €
12.500 per jaar en wordt de wijkaccommodatie van Laar gekort van € 14.600 naar
€ 0 per jaar?
Om de pijn te verzachten wordt dit dan wel in 3 jaar afgebouwd naar 0. Maar het blijft
hoe je het ook went of keert uiteindelijk € 0 oftewel helemaal niets.
Laar staat alweer met lege handen en moet na een strijd van 10 jaar over het wel of
niet realiseren van een nieuw schoolgebouw op Laar vervolgens de strijd weer
aanbinden over het behoud van een wijkaccommodatie voor ons bloeiend
verenigingsleven in het mooiste kerkdorp van Weert.
Waarom wordt de wijkaccommodatie van Laar zo anders behandeld dan de overige
wijkaccommodaties binnen Weert? Af en toe leeft bij ons het gevoel dat we in een
stripverhaal van Asterix en Obelix zitten, waar een klein Gallisch dorpje moet
opboksen tegen de heersende Romeinse macht aan de Wilhelminasingel.

Eigenlijk zou Laar in plaats van afbouw van de huidige subsidie nog een verhoging
van de subsidie moeten krijgen. Dit klinkt misschien raar in jullie oren, maar de
wijkaccommodatie van Laar krijgt alleen maar subsidie, net zoveel als de andere
wijkaccommodaties in Weert, voor het gebruik van de zaal, de beheerskosten. De
financieringskosten en onderhoudskosten van onze accommodatie komen volledig
voor rekening van de zaalhouder en de gemeente hoeft hier geen enkele euro op af
te schrijven.
Als je kijkt naar de andere accommodaties binnen Weert dan is per accommodatie
een bedrag van enkele tienduizenden euro’s aan financieringskosten en
onderhoudskosten geen uitzondering; allemaal voor rekening van de gemeente
Weert. En dan hebben we het nog niet eens over groot onderhoud zoals het
vervangen van een Cv-installatie of volledig schilderen of herinrichten van de zaal.
Als voorbeeld: Voor Stramproy staat bijna € 12.000 voor onderhoud van de
wijkaccommodatie voor 2017 in de concept nota.
Wat verder te denken van de accommodatie De Spil in de wijk Molenakker. Volgens
een inventarisatie van de gemeente maken hier welgeteld 5 verenigingen gebruik
van en kost de gemeente Weert dit jaarlijks het lieve sommetje van bijna € 42.000
per jaar.
€ 42.000 per jaar voor 5 verenigingen schijnt geen probleem te zijn terwijl wij het op
Laar hebben over € 14.685 per jaar voor ten minste 20 verenigingen die hiervan
gebruik maken.
Zelfs de wijkraad van de Molenakker maakt gebruik van zaal Bee-j Bertje als
accommodatie en niet van De Spil in de Molenakker.
Weert zal toch € 200.000 per jaar moeten bezuinigen zult u zeggen, dus als Laar zijn
subsidie voor de wijkaccommodatie behoudt moet dit ergens anders gezocht gaan
worden. Ook hiervoor hebben wij uiteraard meegedacht en hebben wij een panklare
oplossing, niet één maar twee zelfs.
In de eerste plaats zou je wijkgebouw De Spil kunnen sluiten. Dit levert volgens de
vragen in ’Kiezen met visie’ alleen al aan exploitatielasten € 11.665 per jaar op. De
gemeente zou vervolgens dit pand kunnen verkopen en zodoende ook nog eens het
begrotingsgat voor een klein gedeelte structureel kunnen opvullen. Een structurele
besparing van € 41.699 per jaar.
Op de tweede plaats kan het communicatiebudget van € 15.000 dat staat begroot
voor MSJS volledig komen te vervallen. MSJS houdt op te bestaan en daarom zijn er
ook geen kosten voor folders, advertenties, ballonnen etc. meer nodig. Ook de
kosten van de partnerdag kunnen vervallen. Het overleg tussen de wijk- en
dorpsraden, de gemeente, wonen Limburg, Punt Welzijn en de politie ging voor 90%
over MSJS en aangezien dit niet meer bestaat in 2017 kan dus ook dit overleg en de
bijbehorende partnerdag komen te vervallen vanaf 2017.

In allebei de oplossingsvarianten die wij aandragen is het gat dat ontstaat in de
bezuinigingen van totaal 2 ton volledig afgedicht. Als de gemeente akkoord gaat met
beiden varianten kan de subsidie voor alle accommodaties van Weert zelfs
gehandhaafd blijven op het huidige toch al niet te royale niveau.
De laatste tijd hoor ik ook in de wandelgangen nog het argument uit de raad naar
voren komen dat we de ene zaalhouder niet moeten bevoordelen t.o.v. een andere.
Ik kan iedereen hierbinnen gerust stellen dat er binnen Laar geen andere
wijkaccommodatie is en ook niet komt in de nabije toekomst.
Als laatste wil ik nog aanhalen dat bij de informatieavond m.b.t. het multifunctionele
karakter van de nieuwe school door de gespreksleider van de gemeente Weert de
inwoners van Laar is verzekerd dat alle activiteiten die in zaal Bee-j Bertje op dit
moment plaats vinden er ook na realisatie van de nieuwe school kunnen blijven. Er
werd voor de school ingezet op zogenaamde ‘nieuwe ontwikkelingen’ zoals een
massagecursus, of een computercursus voor ouderen in de avonduren. Deze
ambtenaar zal ook wel begrijpen dat dit zonder subsidie voor de huidige zaal,
onmogelijk is waar te maken.
Ik hoop dat jullie na dit betoog tot een weloverwogen besluit komen aangaande het
vaststellen van deze concept nota en dat de alinea over zaal Bee-j Bertje volledig zal
worden verwijderd zoals ook al eerder aan ons beloofd was.
Bedankt voor jullie aandacht.

