
 
 
 
 
 

 
 

Motie 
 
Registratienummer : 

Onderwerp :  Duidelijkheid gebruik vastgoed doordiverse verenigingen 

Datum   :  1 februari 2022 

Ingediend door de fractie(s) :  Leefbaar Lokaal Belang en D66 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 1 februari 2022. 

 

Van mening zijnde dat: 

● De vele maatschappelijke vrijwilligersorganisaties die op het gebied van sport, recreatie, 

cultuur(historie) voor de inwoners van West Betuwe actief zijn een belangrijke rol spelen in de 

samenleving en daardoor van grote waarde zijn voor het welzijn van inwoners 

 

Constaterende dat: 

● De meeste West Betuwse vrijwilligersorganisaties een vast onderdak hebben gevonden in 

voor hen betaalbare onderkomens 

● Het college zelf constateert dat West Betuwe te maken heeft met huisvestingsvraagstukken 

van diverse maatschappelijke organisaties. 

● Er al langer verontrustende geluiden te horen zijn vanuit diverse van deze maatschappelijke 

organisaties over hun huisvestingsituatie 

● Huurcontracten van deze organisaties met de gemeente voor bepaalde tijd zijn dan wel dat 

voor hen op dit moment geen betaalbare gemeentelijke accommodaties beschikbaar zijn  

● Dit het maken van toekomstplannen en het doen van investeringen daarvoor bemoeilijkt  

● Deze organisaties daarom graag duidelijkheid willen over de mogelijkheden van verlenging 

van deze huurcontracten/beschikbaarheid in de toekomst van (andere) accommodaties. 

● Het college verwijst naar het nog te onderzoeken en daarna vast stellen accommodatiebeleid 

als reden voor het niet kunnen verstrekken van duidelijkheid 

● Dit pas voor Q3 staat gepland 

 

Van mening zijnde dat: 

● Het belangrijk is om de organisaties die op zoek zijn naar duidelijkheid dan wel passend 

onderdak, net zoals andere vrijwilligersorganisaties dat al hebben, zo spoedig mogelijk 

duidelijkheid te geven over hun (toekomstige) huisvesting 

● Met duidelijkheid over het langere termijn gebruik van gemeentelijke panden deze 

organisaties in de panden durven te investeren, en het vastgoed daardoor veilig is en blijft en 

deze investeringen de gemeenschap ten goede komen. 

 

 

 

 



Verzoekt het college om: 

1. Het onderzoek accommodatiebeleid z.s.m. op te starten en vanaf de start daarvan de 

vraag van de maatschappelijke vrijwilligersorganisaties die onderdak behoeven mee te 

nemen 

2. Op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de betreffende organisaties om de behoeften 

in kaart te brengen 

3. Daarbij te onderzoeken of een gecombineerd gebruik in een multifunctioneel gebouw een 

oplossing kan zijn voor deze organisaties 

4. Indien organisaties niet langer gebruik kunnen maken van hun huidige pand, tijdig met de 

hen op zoek te gaan naar passende oplossing.                   

5. De raad over de voortgang te informeren 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend 

 

Leefbaar Lokaal Belang     D66 

Petra van Kuilenburg     Rita Boer-Rookhuiszen 

 

 
CDA        VWB 
Ditty van Zee      Gijsbert van der Water 


