ADVIESLIJST COMMISSIE BESTUUR & SAMENLEVING
3 OKTOBER 2019
Presentielijst
Aanwezig:
Vossen, A.J.M. van der (Commissievoorzitter)
Verschuren, E. (Commissiegriffier)
Bink-Bongaarts, F d.C. (PvdA-GroenLinks)
Dinther, C.J.W.M. van (VVD)
Doorn, E.P.A. van (Gemeentebelangen)
Dorna, K. (PvdA-GroenLinks)
Elzen, C.H.M. van der (SP)
Jans, R.J.E.J. (CDA)
Maine, M.F.H. du (VVD)
Pullens-Robeerst, N.W.G. (VVD)
Schellekens, E.F.M. (D66)
Sprik, K. (PvdA-GroenLinks)
Versteeg, M.E.E. (Gemeentebelangen)
Vos, Y. (CDA)
Vrensen, J. (D66)
Waal, J. de (Gemeentebelangen)
Wiggen, S.J.M. van (SP)
Zee, S.J.R. van der (Gemeentebelangen)
Heijboer, S.I.S. (Wethouder)
Pennings, P.F.W.M. (Wethouder)
Ven, T.O.S. van de (Wethouder)
Woesik, A.L. van (Wethouder)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
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2. Spreekrecht voor het publiek
Er zijn drie aanmeldingen voor het spreekrecht:
Allereerst een speciaal agendapunt: de leerlingenraden van Het Molenven en de
Koningslinde. De leerlingen hebben gezamenlijk handtekeningen opgehaald om de
commissie toe te spreken. De voorzitters van de leerlingenraad, Frederique Oomen
en Floris Mandjes spreken in namens de leerlingen.
Bij agendapunt 6.1, huurprijssystematiek binnensportaccommodaties, spreekt
Marco van de Kuilen in namens VVC Vught.
3. Vaststellen
3.1 Vaststellen agenda
Vanwege de aanmeldingen voor het inspreekrecht wordt agendapunt 6.1 als eerste
behandeld, dus voor de opiniërende cultuurnota 2020-2023.

De agenda wordt met inbegrip van deze wijziging vastgesteld.
De voorzitter trekt het stemcijfer. De beraadslagingen beginnen bij de VVD.
3.2 Vaststellen advieslijst
De advieslijst van de Gezamenlijke commissie van 5 september wordt ongewijzigd
vastgesteld.
3.3 Actualiseren voortgangslijst
De voortgangslijst wordt geactualiseerd.
Wethouder Heijboer inzake WSD – Cafetariamodel ervaringen en doorrekening
Naar aanleiding van de eindevaluatie heeft op 22 augustus jl. een
raadsinformatieavond plaatsgevonden. Hiermee kan deze toezegging van de
voortgangslijst af.
Daarnaast licht wethouder Heijboer de vervolgstappen van het conceptadvies
participatie naar vermogen toe, wat binnenkort door het Dagelijks Bestuur van WSD
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wordt vastgesteld. Op 30 oktober wordt een raadsbrede informatiebijeenkomst
gehouden over de toekomstige koers van WSD.
4. Mededelingen
4.1 Mededelingen vanuit de commissie
Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.
4.2 Mededelingen vanuit het college
- Wethouder Heijboer licht de artikelen in de pers vanuit Follow the Money, Reporter
en Pointer toe over hoge winsten in de zorg. De aanbieders is gevraagd te reageren
en daarnaast kritisch kijken naar beschikbare data en te checken op
onregelmatigheden. Er wordt onderzoek naar de berichtgeving gedaan en zodra
meer bekend is komt het college hierop terug.
- Wethouder Heijboer licht de berichten over resultaatgericht indiceren
huishoudelijke hulp toe. Het contract loopt tot 31 december 2019 een natuurlijk
moment om te kijken naar een nieuw te sluiten contract en werkwijze met BIZOB,
gemeente, zorgaanbieders. Daarbij worden de uitspraken Centrale Raad van Beroep
meegenomen. Resultaatgericht indiceren laten we los, dat geeft meer duidelijkheid
voor cliënten, zorgaanbieders en gemeente. Cliënten krijgen in de beschikking het
aantal minuten per week en dat aantal minuten is gebaseerd op het objectieve
normenkader huishoudelijke hulp.
- Wethouder Van de Ven geeft aan dat het Commissariaat van de Media Avulo vier
maanden de tijd krijgt om de zaken op orde te krijgen. De vier maanden zijn vorige
week ingegaan.
5. Ter opiniëring
5.1 Cultuurnota 2020-2023
Het college vraagt de gemeenteraad de uitgangspunten van de cultuurnota in een
opiniërende discussie te bespreken. De aandachtspunten worden meegenomen bij
het opstellen van de concept cultuurnota die in december ter besluitvorming aan de
raad wordt voorgelegd. Wethouder Van de Ven licht de totstandkoming van de
discussienota toe.
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CDA: voorliggend document is het startpunt voor de nieuwe cultuurnota. Het is goed
dat de raad wordt gevraagd zich uit te spreken over de uitgangspunten. Het is niet
duidelijk wat het college beoogd te bereiken met het cultuurbeleid. Voor de fractie
zouden het beleid een eerste aanzet kunnen zijn om mensen bij elkaar te brengen,
het gemeenschapsgevoel te bevorderen, een gevoel van trots uit te stralen en het
maken van een aantrekkelijke woongemeente.
PvdA-GL: is tevreden over de totstandkoming van de uitgangspunten, waarbij de
culturele organisaties zowel uit Vught als uit Helvoirt betrokken zijn. De fractie kan
zich vinden in de uitgangspunten. Het is belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan
kunst- en cultuuractiviteiten die een behoefte voorzien van verschillende
doelgroepen en dat inclusiviteit verder gaat dan alleen toegankelijkheid. Kunst in de
fysieke leefomgeving en cultuurerfgoed is ook belangrijk. Het onder de aandacht
brengen van de historie en het behoud hiervan is een belangrijk aandachtspunt. De
fractie ziet kansen in het vernieuwen van kunst in de openbare ruimte, met
medewerking van inwoners. De zichtbaarheid en vindbaarheid van culturele
activiteiten kan verbeterd worden. De fractie daagt het college uit om hierover iets
op te nemen in de cultuurnota. Regionale samenwerking is een kans als het gaat om
versterking van het culturele aanbod en we zijn benieuwd hoe dit in de toekomst
vorm kan krijgen.
D66: Volgens een uitspraak van Alexander Rinnoy Kan is cultuur van iedereen, voor
iedereen, maar is het ook voor iedereen anders. De huidige cultuurnota is dringend
aan vernieuwing toe. De fractie is benieuwd naar de ambitie van het college, een
stip op de horizon. Hoe verbinden we al het moois van het heden en verleden met de
toekomst en hoe maken we een sprong voorwaarts? Op het gebied van cultuur is
Vught een rijke gemeente, waar we trots mogen zijn op het bloeiende kunst en
cultuurklimaat. Belangrijk is dat het cultuurbeleid dit versterkt en zichtbaar maakt.
Kunst en cultuur draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, lokale
economie, prettig wonen en de groei van toerisme. Ook is het belangrijk om uit te
spreken wat cultuur is (historie, nieuwe media, 3D printen, muzieklessen). De fractie
wil dat er een cultuurnota komt te liggen d.m.v. co-creatie die verder uitgediept
wordt met de betrokken partijen, met aandacht voor kunst en cultuur voor jongeren,
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in samenwerking met professionals, stimuleren en ruimte voor innovatie, initiatieven
stimuleren gericht op samenwerking, dat kunst gebouw onafhankelijk en
laagdrempelig is. De gemeente dient dit actief te faciliteren, zorg ervoor dat nieuwe
aantrekkelijke initiatieven kunnen ontstaan. Een centrale cultuuragenda, zodat
zowel inwoners als bezoekers op de hoogte zijn van de activiteiten in Vught. Maar
ook goede huisvesting voor kunst en cultuur verspreid over Vught. Dat
cultuureducatie op basisscholen op een excellent niveau komt en blijft. En dat er
binnen Vught ruimte voor professionele kunst is.
GB: voorliggende uitgangspunten zijn ambities die voortgekomen uit een
samenspraak met culturele organisaties uit Vught en Helvoirt. De fractie is
benieuwd naar de uitwerking van de uitgangspunten naar het beleidsstuk wat in
december volgt. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen, dat de jeugd erbij
betrokken wordt, maar ook dat er meer samengewerkt wordt.
SP: is blij dat 30 culturele organisaties betrokken zijn bij het formuleren van de 6
uitgangspunten. De fractie waarschuwt voor de dictatuur van de uitgangspunten.
Het is een prima startnotitie en kijkt dan ook uit naar de definitieve beleidsnotitie.
VVD: geeft aan dat cultuur voor de fractie geen kerntaak van de gemeente is, maar
wil er niet op bezuinigen als dit niet nodig is. De fractie kan zich vinden in de
uitgangspunten 1 en 2. Bij uitgangspunt 3 vindt de fractie het belangrijk zich te
richten op amateurkunst. De gemeente hoeft geen bijdrage te leveren aan
professionele kunst. Het is belangrijk dat uitgangspunt 4 breder getrokken wordt
dan alleen de jeugd. Kunst in openbare ruimte (uitgangspunt 5) is mooi, maar de
fractie roept op tot een terughoudende rol van de gemeente en het heeft voor VVD
geen prioriteit. Daarnaast is de fractie van mening eerst de samenwerking in Vught
verder uit te kristalliseren alvorens de samenwerking buiten Vught op te zoeken.
2e termijn
CDA: noemt DePetrus, een Vughts historisch museum waarin sociaal
maatschappelijke organisatie gehuisvest zijn, een goed voorbeeld van
samenwerking tussen gemeentelijke overheid en particulieren. De fractie verzoekt
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het college om in de uitwerking van de cultuurnota te bekijken of het mogelijk is om
(roerend) cultureel erfgoed in samenspraak met particulieren en met hulp van de
overheid te ontwikkelen. Dit kan bijdragen aan het behoud ervan en aan betere
toegankelijkheid voor een breder publiek.
D66: wenst het college succes bij de uitwerking van de cultuurnota met een heldere
visie. Het is goed om te horen dat er veel overeenstemming is tussen de fracties
onderling. Vught heeft een prachtig cultureel veld. Dit betekent dat we moeten
werken aan netwerkvorming, ruimte moeten geven voor vernieuwing en te komen tot
een uitnodigende cultuuragenda.
GB: kijkt vooral naar de kracht van de gemeenschap. Laat het veld het vooral eerst
zelf aanpakken en laat de gemeente faciliteren op het moment dat het nodig is.
VVD: goed idee om ambities te benoemen, maar maak dit meetbaar. Vooral het veld
zelf moet aan de gang.

De voorzitter wenst het college succes toe met de uitwerking van de concept
cultuurnota.
6. Ter advisering
6.1 Huurprijssystematiek binnensportaccommodaties
De raad wordt gevraagd de beleidsnotitie ‘huurprijssystematiek
binnensportaccommodaties 2020-2030’ en de hierin opgenomen uitgangspunten,
kostentoerekening en huurtarieven vast te stellen en het verwerken van de
financiële effecten in de begroting 2020.
VVD: Goed dat de huren gelijk worden getrokken en uitlegbaar zijn. Voor ons is het
wel een bespreekstuk. Het voorstel moet budgetneutraal zijn.
CDA: In een samenleving met veel zwaarlijvigheid is veel sporten onder de jeugd
goed voor de toekomstige gezondheid. De fractie heeft geen moeite met de € 10.000
extra die vrijgemaakt moet worden in de begroting 2020 en daarop volgende jaren.
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PvdA-GL: complimenteert het college over de totstandkoming van dit voorstel,
waarbij de huurders van de accommodaties betrokken zijn. En roept het college op
om bij andere vraagstukken en onderwerpen belanghebbenden actief te betrekken
en de samenwerking op te zoeken.
De fractie vindt het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Vught de
mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten. Dat geldt zowel voor de binnensport- als
de buitensportaccommodaties. Door de huurkosten te verlagen blijft het gebruik van
de binnensportaccommodaties betaalbaar, wat ook bevestigd wordt door de
verenigingen die zitting hebben gehad in de denktank. De gemeente wordt met
voorliggende huursystematiek gevraagd om structureel € 10.000 extra te betalen.
Hierdoor blijven de binnensportaccommodaties beter toegankelijk voor
maatschappelijk gebruik, blijft een grote diversiteit onder de
binnensportaccommodaties behouden en sluiten de huurprijzen beter aan op de
huurprijzen van de buitensportaccommodaties. De fractie vindt het goed dat er een
overgangsmaatregel komt voor de accommodatie bij kindcentrum De Leydraad.
D66: voorliggend voorstel, wat tot stand gekomen is door samenspraak met de
Vughtse verenigingen, heeft tot doel om de huurprijzen van de
binnensportaccommodaties te harmoniseren. Een voorstel dat een efficiëntere
verdeling van zalen en het verlagen van huurprijzen omvat. De fractie wil de
commissie een aantal zaken voorleggen:
-

Het harmoniseren van de huurprijzen op basis van de soort accommodatie,
waarbij het voorzieningenniveau van een accommodatie niet wordt
meegewogen, leidt tot twee uitzonderingen: Elzenburg en de turnhal.

-

Structureel 20% gekort op de gebruikerskosten, gaan de gebruikers van kleine
zalen fors meer betalen. En de huurders van een gymzaal gaan 37% meer
huur betalen.

Een argument om de korting toe te passen zijn de hoge huren van een
binnensportaccommodatie en het gebrek aan eigen inkomsten. Doordat kleine
accommodaties duurder worden is het risico aanwezig om huurders te verliezen. Het
betaalbaar blijven van accommodaties staat voor de fractie voorop. De fractie vraagt
hoe breed dit voorstel gedragen wordt. Dit voorstel betekent een structurele
verhoging van uitgave, zonder kennis genomen te hebben van de
septembercirculaire en de begroting. Hoe gaat het college het tekort van € 10.000
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dekken? Hoe denkt het college over de oproep van de inspreker voor een nieuwe
denktank?
GB: dankt de inspreker voor zijn betoog. Dit voorstel is een goed voorbeeld van
burgerparticipatie: een goede samenwerking met verenigingen en de gemeente. Alle
Vughtse sportverenigingen waren uitgenodigd voor een startbijeenkomst, waar
gesproken werd hoe het nieuwe beleid er in de toekomst eruit zou moeten zien. Uit
deze bijeenkomst is een denktank samengesteld, waarvan dit voorstel een
uitvloeisel is. Nadeel van dit voorstel is dat het € 10.000 extra gaat kosten. Tot 2023
kan gebruik gemaakt worden van de SPUK- subsidie. De fractie is blij met dit
voorstel en is een hamerstuk.
SP: complimenteert de inspreker over zijn enthousiasme over dit voorstel en de
wethouder en denktank voor de totstandkoming van dit voorstel en inzichtelijkheid
in de huurprijzen. De fractie is van mening dat, als Elzenburg en de Avonturier
nadelige gevolgen ondervinden aan deze regeling, zij hiervoor gecompenseerd
moeten worden. Daarnaast is zij voorstander voor een tweede denktank over hoe je
jeugd zo breed mogelijk kunt betrekken in de accommodaties.
Wethouder Van de Ven dankt de leden van de denktank en is blij en trots op het
doorlopen proces. Alle huurders van binnensportaccommodaties zijn aangeschreven
en gevraagd mee te denken over de nieuwe systematiek. Door middel van
nieuwsbrieven zijn de verenigingen geïnformeerd over de voortgang. Door de
denktank zijn 3 soorten voorzieningen gekozen om de tarieven te verdelen.
Vervolgens heeft het college de tarieven bepaald. Hoe moeilijk en oneerlijkheid is de
situatie van de binnensport ten opzichte van de buitensport. Dat is voor het college
reden geweest om, naast de opdracht van de huurharmonisatie uit het
bestuursakkoord, te kiezen voor een huurverlaging voor binnensport om de
draagkracht en continuïteit van verenigingen te kunnen borgen. De SPUK-middelen,
die jaarlijks opnieuw aangevraagd en toegekend dienen te worden, zijn in de
begroting voorzichtig ingeschat, er is gerekend met 67% van de te verwachtte
vergoeding vanuit het Rijk. Elzenburg heeft zich gecommitteerd aan prijzen zoals
voorgesteld door het college.
2e termijn
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VVD: blijft problemen houden met het oplopende begrotingstekort en wil het
voorstel nogmaals bespreken in de fractie waardoor het een bespreekstuk is voor de
raadsvergadering van 10 oktober. De fractie stelt voor, om het tekort te dekken, het
tarief van € 18,50 te verhogen naar € 19,25, het tarief van € 35 te verhogen naar
€36,50 en het tarief van €48 te verhogen naar € 50.
Voor de CDA-fractie is het een hamerstuk. Het is een prima voorstel om een 2e
denktank te organiseren voor de buitensportaccommodaties.
De fractie van PvdA-GL is benieuwd naar de denktank voor het jongerenbeleid.
Hamerstuk.
D66: dankt de wethouder voor de beantwoording. De fractie ziet sport als een
gezonde noodzaak en is trots op de Vughtse sportverenigingen. Vanuit het
gedachtegoed van positieve gezondheid is het faciliteren van goede accommodaties
belangrijk. De fractie is voor huurharmonisatie en vindt dat bij de uitgangspunten
van de huurprijs het voorzieningenniveau meegenomen moet worden. Het is niet uit
te leggen dat de huurprijs van een kleine gymzaal met 37% stijgt, terwijl de huurprijs
van de Martinihal 17% daalt. D66 blijft zich zorgen maken over de
kostendekkendheid van dit voorstel. De fractie wil inzetten op
duurzaamheidsmaatregelen, waarmee op termijn de huurprijzen mogelijk verlaagd
kunnen worden. Daarnaast deelt zij de onzekerheid van de SPUK-middelen. Voor
D66 is het een bespreekstuk.
GB: vindt een nieuwe denktank een goed idee en meldt zich hiervoor aan als dit
mogelijk is. Hamerstuk.
SP: vindt een tweede denktank een goed idee en is voorstander van één vast tarief
voor jeugdleden. Sporten moet toegankelijk blijven en dit mag wel iets kosten.
Hamerstuk.
Wethouder Van de Ven: geeft aan dat in het voorstel de huurder een gelijke prijs
betaalt voor het huren van een binnensportaccommodatie van een soortgelijke
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omvang. Het is te complex om het voorzieningenniveau in de huurprijssystematiek
mee te nemen. Het college zal kritisch gaan kijken naar het verschil in
zelfredzaamheid tussen de binnen- en buitensportaccommodaties.

Eindbesluit: De huurprijssystematiek binnensportaccommodaties wordt als
bespreekstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 10 oktober.
7. Rondvraag en sluiting
Vlag uit hangen
In de gemeente Vught wordt bij bijzondere gebeurtenissen de vlag uit gehangen,
zoals nu het geval is in het kader van 75 jaar vrijheid. Op 11 oktober aanstaande is
het coming out day. Is het college bereid deze dag de vlag uit te hangen?
Wethouder Heijboer geeft, vanwege afwezigheid van de burgemeester, aan deze
vraag mee te nemen naar de collegevergadering van woensdag 9 oktober en
hiervoor terug te koppelen. [toezegging]

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
21.41 uur.
Vastgesteld in de vergadering van de Gezamenlijke commissie van 31 oktober 2019
de commissiegriffier,
E. Verschuren

de voorzitter,
B. Doorenbos
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