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GROENLINKS HOUTEN

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 18 september 2018
Onderwerp: Collegeprogramma: huisvesting maatschappelijke organisaties
De Raad,
Gelezen het collegeprogramma 2018-2021;
p.5: waarin als belangrijk aandachtsgebied wordt verwoord: 'Hoe versterken we de verbinding tussen
de gemeente en haar inwoners? Hoe verbeteren we de manier waarop we onze inwoners, het
onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken?'
p.27: “De gemeente werkt samen met onderwijs, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties,
kerken en ondernemers. We vinden het belangrijk dat de gemeente en andere organisaties
toegankelijk zijn en in begrijpelijke taal met inwoners communiceren. Goede ondersteuning begint
bij ‘vinden en gevonden worden“. (....) ’Vernieuwing en versterking van een toegankelijke preventieve
infrastructuur dicht bij huis die eenvoudig wordt gevonden en benuť.
p.28: 3.1.1. Het versterken van de' ingangen van de zorg'
"Inwoners weten zelf waar ze terecht kunnen voor hulp of ondersteuning en zijn hier meer tevreden
over. (...) 'De gemeente zet zich in vooreen omgeving waarin deze kwetsbare groepen zich veilig en
prettig voelen. De gemeente ondersteunt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, zodat zij optimaal
kunnen deelnemen aan de samenleving, (zie ook 4.1.2 Zichtbaar in de wijk).’
Constaterende dat:
- gevestigde maatschappelijke organisaties zoals de Voedselbank, Krachtfabriek, Wereldhuis,
Doorgeefluik, Energierijk Houten en andere maatschappelijke initiatieven in Houten aantoonbaar
voorzien in een maatschappelijke behoefte van de Houtense samenleving;
- de gemeente in de afgelopen járen in staat was leegstaand gemeentelijk vastgoed beschikbaar te
stellen voor tijdelijke gebruik door maatschappelijke organisaties;
- er steeds minder gemeentelijk vastgoed voor langere tijd leegstaat, terwijl er regelmatig commercieel
vastgoed voor meerdere járen leegstaat in afwachting op toekomstige ontwikkelingen;
- enige sturing op het nemen van initiatieven wenselijk is om te bevorderen dat organisaties elkaar
vinden.
Verzoekt het college:
In gesprek te gaan met genoemde maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers om het
belang van fysieke huisvesting voor maatschappelijke initiatieven onder de aandacht te brengen. En de
raad hierover voor het einde van het jaar te berichten.
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