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Vragen n.a.v. kanttekeningen 2.1:
Context: Het participatietraject bestaat uit twee stappen. Na stap 1 van het participatietraject
(enquête inwoners) stellen we een voorkeursrichting op. Voordat deze voorkeursrichting in stap 2
(workshops maatschappelijke stakeholders) ingezet wordt, rekenen we deze financieel door.
1.

De verschillende scenario's hebben al een stresstest ondergaan.
Waarom wordt een eventuele voorkeursrichting nogmaals doorgerekend?

antwoord

De stresstest heeft een bepaald abstractieniveau, de voorkeursrichting wordt
specifieker uitgewerkt. Een voorkeursrichting kan bijvoorbeeld bestaan uit een
combinatie van elementen uit verschillende scenario’s. Voordat deze voorgelegd kan
worden aan stakeholders, moeten we weten of deze voorkeursrichting haalbaar is.

2.

En wat betekent dit voor de toekomstscenario's?

antwoord

Dit heeft verder geen impact op de toekomstscenario’s.

3.

Komt de voorkeursrichting naast de vier scenario's of in de plaats van de 4 scenario's?

Antwoord

Op basis van de uitkomsten van de enquête stelt de gemeente een voorkeursrichting
voor het accommodatiebeleid op dat meegenomen wordt bij het opstellen van het lange
termijn accommodatiebeleid. De voorkeursrichting kan bestaan uit één van de
afwegingsrichtingen en toekomstbeelden, of uit een combinatie van enkele daarvan.
De resultaten uit de enquête onder inwoners en de door de gemeente opgestelde
voorkeursrichting vormen de input voor de gesprekken/workshops met de
maatschappelijke stakeholders. Zij reflecteren op de voorkeursrichting en kunnen
ideeën, problemen en oplossingen aandragen ter verbetering hiervan. Ook is het

mogelijk dat de stakeholders met nieuwe voorstellen komen. Het resultaat is een advies
van de maatschappelijke stakeholders voor het opstellen van het lange termijn
accommodatiebeleid.
Na afronding van beide participatiesporen worden de uitkomsten van de enquête en de
daaruit opgestelde voorkeursrichting en het advies van de maatschappelijke
stakeholders samengevoegd. De voorkeursrichting wordt mede aangescherpt en verdiept
op basis van het advies van de maatschappelijke stakeholders. Op basis hiervan wordt
door het college een voorstel lange termijn accommodatiebeleid opgesteld en aan u
voorgelegd. (Zie beantwoording vraag 2 van Gemeentebelangen).

