VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
Van:
Ontvangen:

raadslid Groothuis (Gemeentebelangen VVD)
3 november 2020

Onderwerp: Glashoes

Aan de voorzitter van de raad,
Op 8 juli 2019 heeft de raad ingestemd met het uitwerken van een (definitieve) businesscase voor het
Glashoes. Onze fractie Gemeentebelangen VVD Tubbergen stond positief tegenover een uitwerking,
omdat wij vonden dat het concept een eerlijke kans verdient. Onze fractie was en is evenwel scherp
op de inhoudelijke onderbouwing.
Er is terecht veel aandacht voor een sluitende begroting, maar wij vragen aandacht voor de verdere
inhoudelijke onderbouwing. Zo staan in het raadsvoorstel van 8 juli 2019 de volgende effecten
beschreven:
-

-

meer activiteit, meer levendigheid in en om het gebouw, meer bezoekers en meer bestedingen;
inwoners worden op laagdrempelige wijze onder één dak voorzien in hun behoeften of geholpen
met hun (zorg)vragen;
positief effect op het sociaal domein doordat meer vragen / problemen aan de voorkant worden
ondervangen en aan de achterkant een minder grote (en kostbare) zorgvraag ontstaat
gezondere en toekomstbestendige maatschappelijke organisaties;
bestuur en ambtelijke organisatie die nog beter aansluiten bij inwoners en maatschappelijke
organisaties en de ontwikkelingen in de samenleving;
gewenste verschuivingen in maatschappelijk vastgoed, kansen voor herontwikkeling (juiste
functies op de juiste plek);
voldoen aan de duurzaamheidseisen en – ambities.

In het raadsvoorstel staat verder dat “de mooiste samenwerkingsverbanden en initiatieven vaak
spontaan ontstaan, doordat we toevallig met elkaar in gesprek komen.” Wij delen absoluut de mening
dat er winst is te behalen in samenwerking, maar zijn in de veronderstelling dat instellingen en
organisaties in Tubbergen elkaar weten te vinden. Het beoogde effect om meer ‘toevallig met elkaar in
gesprek komen’, is voor ons geen reden om in een groter gemeenschapsgebouw te investeren.
Wij vragen in het proces dan ook nader aandacht voor de onderbouwing van de beoogde effecten.
Bijvoorbeeld inzicht in de wijze waarop het Glashoes voor meer reuring gaat zorgen. En op welke
wijze en voor wie dat een versterking van de sociaal-economische positie van Tubbergen zal
opleveren. Met onderstaande vragen wij u of -vooruitlopend op verdere besluitvorming- daar reeds
inzicht in te geven is.
Verder zijn wij benieuwd naar hoe de samenleving er op dit moment naar kijkt. Wordt het concept
zoals dat nu wordt uitgedragen ook gedragen door de inwoners van de gemeente Tubbergen?
Schriftelijke vragen:

-

-

-

Betreffende het beoogde positieve effect op het sociaal domein:
a. hoe is de situatie thans voor wat betreft samenwerking;
b. wat is de meerwaarde van het Glashoes?
Betreffende de beoogde reuring op het Raadhuisplein:
op welke wijze en voor wie zal het Glashoes een versterking van de sociaal-economische
positie opleveren?
Betreffende het draagvlak in de gemeente: op welke wijze is het college voornemens om –
overeenkomstig het gedachtegoed van het MAT -de gemeenschap nader te bevragen of er
draagvlak is voor het concept van het Glashoes?

Conform artikel 37 van het Reglement van Orde, verzoeken wij om u om de vragen mondeling in de
raadsvergadering van 17 november te beantwoorden.
Ondertekening en naam:
Gemeentebelangen VVD,

G.M.J. Groothuis
Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad
ingediend (....) (artikel 37 Reglement van orde).

