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Schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en wethouders
Onderwerp: Gesprekken over huren accommodaties
In de commissievergadering PZ van december 2015 is wederom indringend gesproken
over de huren van de diverse wijkaccommodaties en de onmogelijkheid voor diverse
verenigingen en activiteiten om de enorme huurstijgingen te betalen. Door de SP is
aangedrongen op het schrappen van die enorme verhogingen om daarmee een
leefbaarheid en sociale samenhang te behouden.
Door het college is gezegd dat er even pas op de plaats gemaakt wordt tot maart/april
en dat die tijd gebruikt zal worden om (nogmaals) met de betreffende
mensen/verenigingen te praten.
Inmiddels is in ieder geval een deel van die verenigingen uitgenodigd om op 8, 12, 13,
14 of 15 januari te komen praten. In de uitnodigingen lezen we echter een duidelijke
blokkade:
“De commissie heeft ons gevraagd om met de gebruikers om tafel te gaan om verder in
te zoomen op bezwaren die er zijn, ondanks dat het tarief voor alsnog niet wordt
aangepast.”
We hebben duidelijke signalen dat de betreffende mensen deze zinsnede ervaren als een
blokkade vooraf; men vraagt zich af hoeveel zin het heeft op zo het gesprek aan te gaan.
Moedeloosheid en woede gaan in de reacties samen.
Dat is ook de opvatting van de SP: als je open met elkaar in gesprek wilt, leg je geen mes
op tafel…
Vragen:
Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van de tekst van deze uitnodiging(en)?
2. Is het college met de SP van mening dat een blokkade vooraf het gesprek geen
goed zal doen?
3. Bent u bereid om deze blokkade/zinsnede voor de gesprekken van tafel te halen?
4. Kunt u ons dit vóór de gesprekken laten weten?
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Antwoord door: College van burgemeester en wethouders van Uden
Datum: 8 januari 2016
Antwoord:
Het college betreurt dat de zinsnede in de uitnodiging door sommige verenigingen als
blokkade wordt opgevat. Dit is geenszins de bedoeling. Integendeel de gesprekken zijn
bedoeld om in samenspraak met de gebruikers nader te onderzoeken welke bezwaren er
zijn en of met maatwerk wel overeenstemming bereikt kan worden. De bevindingen
zullen worden verwerkt in een voorstel aan de raad.
Zoals met U in de commissie PZ van 1 december 2015 is afgesproken.
Om misverstanden te voorkomen zullen wij de bedoeling van de gesprekken met de
verenigingen nader toelichten.

