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Op 29 maart 2011 heeft uw raad het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' vastgesteld. In het
beleidsplan zijn de strategische uitgangspunten voor de inzet van accommodaties geformuleerd. Deze dienen
vertaald te worden naar de uitvoering. In het beleidsplan is aangegeven dat hiertoe nog een drietal
onderzoeksonderzoeksopdrachten uitgevoerd moet worden. De opdracht hiertoe is eind april verleend aan
KplusV.
De planning was erop gericht om tijdens de raadsvergadering op 20 december 2011 niet alleen het
accommodatieonderzoek aan uw raad voor te leggen maar ook een uitwerking hiervan. Deze planning wordt tot
onze spijt niet gehaald.
Het rapport van KplusV is eind oktober 2011 afgerond. Dit heeft langer geduurd dan gepland omdat er, naar
aanleiding van de eerste conceptrapportage, intern meer discussie nodig bleek te zijn over de inhoud en de
voorlopige conclusies. Daarnaast is het in de loop van het proces noodzakelijk gebleken een aanvullende
opdracht te verstrekken naar de accommodatie van de Scouting Riel.
De conclusies en aanbevelingen zijn veelomvattend en kunnen een grote maatschappelijke impact hebben.
Alvorens uw raad hierover een besluit kan nemen, is een nadere inhoudelijke en financiële uitwerking van de
verschillende denkrichtingen nodig. Tevens dienen mogelijke alternatieve denkrichtingen in beeld te worden
gebracht. In het kader van een zorgvuldig proces worden de komende weken verkennende gesprekken gevoerd
met de besturen en/of beheerders van de verschillende accommodaties. Ook hun zienswijzen en ideeën ten
aanzien van mogelijke denkrichtingen zijn van belang om een goede afweging te kunnen maken over de uit te
werken denkrichtingen. Ons college zal uw raad in april 2012 een voorstel voorleggen waarin de mogelijke
denkrichtingen en financiële consequenties hiervan in beeld gebracht worden. Uw raad wordt dan gevraagd om
op basis hiervan aan te geven welke denkrichting(en) uitgewerkt dient of dienen te worden.

