SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
EX ARTIKEL 34 RVO

Datum: 1 februari 2021
Aan de voorzitter van de raad.
Onderwerp: Financiën wijkcentra e.a. huurders van accommodaties
De fracties van SGP, VVD, POV, LPV, CDA en PvdA zijn verontrust door het bericht in de
PZC dat het voortbestaan van Wijkcentrum De Burgerij onzeker is.
Ook in coronatijd zijn wijkcentra belangrijk. Dat wijkcentra de coronatijd niet door dreigen te
komen, mogen we niet laten gebeuren. Daarnaast is al lange tijd het effect van het gevoerde
accommodatiebeleid van de gemeente Vlissingen een overlevingsstrijd voor veel
buurtcentra.
In de raadsvergadering van 28 januari jl. is kort gereageerd op vragen uit de raad over het
genoemde persbericht.
Wij willen meer duidelijkheid over de situatie en de mogelijkheden die het college ziet om De
Burgerij en andere wijkcentra/huurders van (sport)accommodaties door deze moeilijke tijd
heen te helpen.
1. Heeft het college een duidelijk beeld van de financiële situatie van De Burgerij en
andere wijkcentra/huurders van (sport)accommodaties?
2. De maandelijkse huur lijkt een zware kostenpost voor De Burgerij, hoe is de situatie
bij andere wijkcentra/huurders van (sport)accommodaties?
3. De inkomsten bestaan vaak grotendeels uit zgn. baromzetten, waarvan al zeer lange
tijd geen sprake meer is. Heeft u inzicht in de impact van deze ontbrekende
inkomsten en andere ontbrekende inkomsten en heeft u een indicatie van de
bedragen?
4. De Burgerij is een ruimte om te ontmoeten en heeft een belangrijke functie tegen
vereenzaming van de inwoners in de wijk Paauwenburg. Nu wordt De Burgerij
bedreigd met sluiting. Waar moeten inwoners van de wijk Paauwenburg naar toe om
elkaar te ontmoeten als De Burgerij sluit?
5. Wat is het bestaande beleid c.q. kader?
6. Zijn in het gemeentelijk beleid mogelijkheden opgenomen om de wijkcentra/huurders
van (sport)accommodaties tegemoet te komen? Een hardheidsclausule of een
regeling dat ‘B&W voorziet in gevallen waarin de regeling niet voorziet?
7. Wat is het bestaande beleid c.q. kader als er geen sprake is van een gemeentelijke
accommodatie zoals bij De Burgerij?
8. Voert u overleg met de verhuurders van niet-gemeentelijke accommodaties?

9. Zijn er mogelijkheden om via de verhuurders, wijkcentra als De Burgerij, financieel te
helpen?
10. Welke mogelijkheden zijn er om voor deze financiële problemen Rijksmiddelen in te
zetten?
11. Vanuit het rijk zijn gelden ontvangen om ook instellingen financieel te helpen in deze
Corona-periode. Dat gebeurt trouwens in en ten behoeve van menige sector. Ook
rijksgelden worden ingezet voor behoud van sociaal-culturele voorzieningen en de
lokale infrastructuur. Buurgemeenten gaan hier ruimhartig mee om. Vlissingen doet
dit niet en dat bevreemdt ons. U lijkt te kiezen voor overleg, overleg dat pas in april/
mei is gestart tijdens de eerste corona-golf. Graag vernemen wij van u hoe u de nu
ontstane situatie gaat doorbreken en tevens hoe grote maatschappelijke organisaties
in de rol van verhuurder aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid.
12. Zijn deze mogelijkheden onderzocht? Eerder is gevraagd naar de beschikbaar
gestelde Rijksmiddelen, en of B&W goed in beeld heeft welke mogelijkheden er zijn
en daar ook voldoende gebruik van maakt. Wat is daar mee gedaan? Graag
ontvangen wij een overzicht van de (on)mogelijkheden die zijn nagegaan. En wat er
momenteel wordt gedaan hiermee?
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