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Geacht bestuur,
Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst over onze dorpshuizen en wijkcentra. De bijeenkomst
vindt plaats op nntb van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 te Oss.
Deze bijeenkomst markeert de start van een jaarlijks terugkerend domeinoverleg.
Doel van deze bijeenkomst
Een goede samenwerking, tussen u -de stichtingsbesturen- en de gemeente Oss is van groot
belang. Wij staan samen met u voor het behoud en versterking van de leefbaarheid in onze
dorpen en wijken, mede door de juiste inzet van onze dorpshuizen en wijkcentra. Wij willen
jaarlijks met u aan tafel om de ontwikkelingen in dit veld te bespreken. Zaken waar wij aan
denken zijn: landelijke trends, lokaal beleid, zoals subsidiebeleid, en lokale kwesties met
betrekking tot activiteiten en huisvesting. Daarnaast kunt u deze bijeenkomst gebruiken om in
contact te treden met de andere stichtingsbesturen, te leren van elkaar en ideeën uit te wisselen.
Wat doet de gemeente met de resultaten van het overleg ?
Het domeinoverleg is ook bedoeld om samen met u kwesties te inventariseren en oplossingen te
vinden in het gebruik van de aanwezige voorzieningen.
Alle vragen om aanpassingen in huisvesting die we door het jaar van u krijgen, worden
behandeld door de verantwoordelijke beleidsambtenaar (de domeinregisseur). In het
domeinoverleg wordt een overzicht gegeven van deze verzoeken. Door de veranderde financieeleconomische omstandigheden is er voorlopig weinig ruimte om aanpassingen te realiseren.
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Meer dan voorheen zullen we oplossingen moeten vinden door samen te werken en gebruik te
maken van bestaande voorzieningen. De uitdaging voor de komende jaren is dit te realiseren met
minder middelen, zonder daarmee de kwaliteit uit het oog te verliezen.
Het programma
Voor het gebruik en beheer van de dorpshuizen en wijkcentra zijn nieuwe uitgangspunten
opgesteld, op basis waarvan nieuw beleid wordt ontwikkeld. Zie hiervoor bijlage 1 bij deze brief.
In het eerste deel van de avond wil ik u daar graag nader over inlichten en ook uw ervaringen
horen.
Het tweede deel van de avond is bedoeld om elkaar beter te leren kennen, gegevens uit te
wisselen en ideeën op te doen die van belang kunnen zijn voor uw rol en verantwoordelijkheid
als stichtingsbestuur.
19.30 u:

Welkom en inleiding door wethouder Jan van Loon

19.45 u:

Uitleg doel en procesgang domeinoverleg Ontmoeting & Recreatie

20.15 u:

Opdracht aanwezigen: in kaart brengen aandachtspunten vanuit het middenveld

20.45 u:

Terugkoppeling aandachtspunten en mogelijkheid tot het stellen van vragen

21.15 u:

Einde plenaire bijeenkomst en mogelijkheid tot netwerken, ideeën uitwisselen

Aanmelden
Vriendelijk verzoeken wij u zich vóór nntb aan te melden voor deze avond. U kunt een mail
sturen naar de domeinregisseur Maurice Broekhoff: m.broekhoff@oss.nl met vermelding:
aanmelding domeinoverleg Ontmoeting & Recreatie, de naam van uw organisatie, met hoeveel
personen u komt. Ik verzoek elk bestuur om maximaal twee personen af te vaardigen.
Tot slot
In bijlage 1 vindt u een omschrijving van onze uitgangspunten voor het domeinoverleg
Ontmoeting & Recreatie en tevens de overlegstructuur.
In bijlage 2 wordt ingegaan op de uitgangspunten van het Integraal Voorzieningen Beleid (IVB)
en staan de uitgangspunten vanuit het coalitieakkoord 2011 ‘Samen vanuit de kracht van Oss’
geformuleerd.
Naar ik hoop is het doel en het belang van deze bijeenkomst u voldoende duidelijk en vindt u er
aanleiding in om deze bij te wonen. U bent van harte welkom!
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Met vriendelijke groet,

Jan van Loon,
Wethouder Accommodaties

Ons kenmerk

