Advies aan B en W

Onderwerp
Verdere implementatie IVB binnen de domeinen cultuur, ontmoeting en sport.
Datum

6 maart 2012

Kenmerk
Afdeling

SMO

Naam steller,

W. Mentink

telefoon

0412 - 629734

Portefeuillehouder

J. van Loon

Voorstel
1.

Het IVB (verder) te implementeren binnen de domeinen cultuur, ontmoeting en sport.

2.

In te stemmen met de kaderbrieven.

3.

De commissies MP over dit besluit te informeren.

Aanleiding
In november 2009 heeft de gemeenteraad Oss het Integraal Voorzieningenbeleid (IVB) aangenomen.
Het IVB leidt tot maatschappelijk verantwoord portefeuillemanagement en optimalisatie van het
gebruik van maatschappelijke voorzieningen. Kerngedachte is dat voorzieningen geen beleidsdoel zijn,
maar een beleidsmiddel voor leefbaarheid, cultuur, zorg, onderwijs en sport.
Om het resultaat te halen, voert de gemeente overleg met het middenveld over het gemeentelijke
voorzieningenbeleid en de -behoeften bij gebruikers. Dit overleg verloopt volgens vastgestelde kaders
en levert voorstellen op voor bestuurlijke besluitvorming. Hierdoor ontstaat een betere aansluiting
tussen gemeentelijk beleid en lokale behoefte.
In 2010 en 2011 is gestart met een aantal IVB bijeenkomsten met het middenveld op de domeinen
onderwijs en ontmoeting. In het domein onderwijs is het IVB traject geïmplementeerd. In 2012 wordt
dit proces doorgezet op het domein ontmoeting en verbreed naar de domeinen cultuur en sport. In de
bijgevoegde kaderbrieven voor de domeinoverleggen is dit verder toegelicht. De procesplanning sluit
aan bij de beheer- en beleidcyclus (BBC).
Beoogd effect
Het (verder) implementeren van de IVB overleggen binnen de domeinen cultuur, ontmoeting en sport.
Argumenten
1.1 Het voorstel past in het IVB.
De uitgangspunten en het proces van het IVB worden toegepast op de domeinen onderwijs, cultuur,
ontmoeting en sport. Binnen deze algemene kaders heeft ieder domeinoverleg zijn eigen inkleuring,
passend bij de specifieke omstandigheden. In de bijgevoegde kaderbrieven zijn die per domein
beschreven.
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1.2. De procesplanning voor het domeinoverleg sluit aan bij de BBC.
Het domeinoverleg is bedoeld om onze beleidsvoornemens en -keuzes te bespreken en af te stemmen
met het middenveld. Een vast onderdeel van het domeinoverleg zijn de voorzieningen. De
procesplanning is erop gericht om accommodatieknelpunten te inventariseren en oplossingen te
vinden voor het gebruik hiervan. De domeinregisseur functioneert als intakeloket voor
accommodatievragen. Vragen om aanpassingen in huisvesting waaraan een investeringsvraag is
gekoppeld worden integraal (over de domeingrenzen heen) afgewogen en met een advies aan b&w en
de gemeenteraad voorgelegd. De investeringsvragen worden meegenomen bij de BBC.
Kanttekeningen
1.1. Voor de domeinen cultuur, ontmoeting en sport worden instrumenten ontwikkeld voor analyse van
de (verwachte) maatschappelijke behoefte en effecten.
Het IVB handelt om voorzieningen met een levensduur van 30 jaar en langer. Op dit moment zijn de
maatschappelijke behoeften en effecten op wijk- en kernenniveau voor de middellange en lange
termijn onvoldoende inzichtelijk. Het college heeft de afdeling O&S verzocht om betrouwbare
prognoses te maken die als analyse-instrument hiervoor worden ingezet.
1.2. De gemeente heeft zeer weinig financiële ruimte voor investeringen.
Door de zeer beperkte financiële ruimte van de gemeente voor investeringen zullen oplossingen vooral
gevonden moeten worden door samen te werken en gebruik te maken van bestaande voorzieningen.
Voorzieningen aanpassen om het multifunctioneel gebruik te bevorderen zijn wellicht niet haalbaar.
Dit heeft mogelijk gevolgen voor het draagvlak bij het middenveld en daarmee het functioneren van het
domeinoverleg.
Randvoorwaarden
a. Financiën
Geen gevolgen.
b. Communicatie
De gebruikers van gemeentelijke voorzieningen in de domeinen cultuur, ontmoeting en sport worden
schriftelijk geïnformeerd met een kaderbrief (zie bijlagen) en uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst. De afdeling Communicatie is betrokken bij de externe communicatie
waaronder persbericht, publicatie via gemeentelijke communicatiekanalen.

c. Uitvoering
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Het IVB vraagt om een andere inrichting van onze processen. Het heeft invloed op alle aan
voorzieningen gerelateerde deelprocessen, zoals opstellen van wijkplannen, vastgoedontwikkeling,
subsidiebeleid, vastgoedbeheer, overleg met het middenveld en besluitvorming door raad en college.
Hierover zijn eerder afspraken gemaakt.
d. Overlegd met
Portefeuillehouder IVB: Jan van Loon
Portefeuillehouder sport en verenigingsleven: Reina de Bruijn
Afdeling SMO: Peter Noten, Désirée Meulenbroek, Paul Spanjaard, Maurice Broekhoff, Erik Biemans.
Afdeling GV: Geert-Jan van den Brand, Fons Geraedts.
Bijlagen
Concept kaderbrieven + bijlagen voor de domeinen cultuur, ontmoeting en sport.
Kaderbrief domein onderwijs (ter kennisname, is al verzonden).
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