Geachte fractie,

Voorschoten, 29 maart 2019

Graag willen wij onze zorgen rond activiteitencentrum Alettahof onder de aandacht brengen. Zoals de
zaken er nu voor staan hebben we zelfs geen zicht op hoe we volgend jaar verder moeten.
Het is u ongetwijfeld bekend dat er op dit moment een Brede Welzijnsorganisatie wordt ingericht waarbij
de stichting Voorschoten Voor Elkaar een cruciale rol zal gaan spelen. Enkele vragen die wij hieromtrent
hebben zijn onder andere:
1. Welke maatschappelijke betrokkenheid heeft Voorschoten Voor Elkaar met Voorschoten?
2. Wat worden de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie?
3. Wie gaat bepalen wie welk bedrag aan subsidie gaat ontvangen. Ziet de gemeente daar nog een
kaderstellende rol voor zichzelf?
4. Wie controleert deze stichting bij de uitvoering van deze taak/haar taken?
5. Hebben wij nog wel mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen besluiten van deze stichting?
6. Kan of mag deze stichting namens de gemeente Voorschoten beschikkingen af geven?
7. In de brief wordt met geen woord gesproken over compensatie van de huurverhoging als gevolg
van de marktconforme huur die we moeten gaan betalen voor het Alettahof. Wat is de toekomst
van de huurverhogingscompensatiesubsidie?
8. Wij zijn ook zeer geïnteresseerd in de antwoorden op de vragen die op 12 maart 2019, onder
nummer 98, door de CDA-fractie zijn gesteld
In onze vergrijzende wijk Noord-Hofland wonen veel ouderen, maar ook veel jonge gezinnen met
opgroeiende jongeren die zich voorbereiden om naar de middelbare school te gaan, of daar al onderwijs
volgen. Onze vereniging heeft enkele jaren gelden een seniorencafé opgericht dat trouw door een flink
aantal bezoekers wordt bezocht. Voor de jongeren in de leeftijd van 14+ t/m 20 jaar is de alom bekende
Walk-In beschikbaar. Voor alle wijkbewoners worden activiteiten georganiseerd die de leefbaarheid
bevorderen, de jongeren en ouderen samenbrengt en culturen met elkaar in contact brengt
Op de informatieavond van 4 maart jl., die werd georganiseerd om alle betrokkenen te informeren, was de
uitleg door de wethouders Cramwinkel en Mol duidelijk, maar konden veel vragen aan de stichting
Voorschoten Voor Elkaar niet worden beantwoord. Hierdoor ontstond bij ons de angst over het
voortbestaan van de vereniging Noord-Hofland en de functie van activiteitencentrum Alettahof.
Wij vragen u ons te steunen bij het continueren van onze hoofddoelstelling die onze vereniging heeft: De
vereniging heeft als belangrijkste doel het bevorderen van sociaal-culturele en andere activiteiten ten

behoeve van mensen, gericht op het ontplooien en verbeteren van vorming en ontspanning alsmede het
versterken van onderlinge contacten.

Wij vertrouwen er op dat u ons noodsignaal in uw fractie wilt bespreken,
Met hartelijke dank en vriendelijke groet,
Vereniging Noord-Hofland,
(voorzitter)

