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Geachte leden van de gemeenteraad.
In de voorjaarsnota 2015 heeft uw gemeenteraad een structurele bezuiniging van € 500.000 vastgesteld op
het beheer van de wijkaccommodaties. Deze bezuiniging moet vanaf 1 januari 2016 worden gerealiseerd.
Om invulling te geven aan deze bezuiniging zijn stadsgesprekken gevoerd. Hiervoor waren o.a. de besturen
van de wijkaccommodaties en de LEVgroep aanwezig. De besturen gaven aan dat de bezuiniging het beste
kon worden gerealiseerd op het relatief dure beheer door de LEVgroep, en/of door sluiting van
accommodaties.
In opdracht van uw gemeenteraad hebben wij deze bezuinigingstaak onderzocht. Hiertoe hebben wij in
eerste instantie een drietal varianten globaal uitgewerkt en op 30 juni 2015 een voorkeursvariant
vastgesteld. In de voorkeursvariant wordt uitgegaan van een bezuiniging op beheer in combinatie met
beperkte sluiting. Hierover hebben wij met de raadscommissie Maatschappij gesproken op 13 juli 2015.
Uitwerking van de bezuiniging
Vanaf de zomer is deze voorkeursvariant verder uitgewerkt aan de hand van deze uitgangspunten:
 Waar mogelijk tegemoet komen aan de uitkomst van de Stadsgesprekken.
 Uniformeren en clusteren van wijkaccommodaties qua grootte, vorm en uren van beheer.
 Waar mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen. Tijdelijke contracten van beheerders worden niet
verlengd.
Op basis van de nadere uitwerking hebben wij op 20 oktober 2015 een besluit genomen. Zo wordt er
bezuinigd op de beheerkosten en zullen de overheadkosten bij de LEVgroep worden afgebouwd (deze
afbouw draagt bij aan circa de helft van de bezuiniging). Tevens wordt De Terp per 1 januari 2016 gesloten.
Onder de overheadkosten vallen o.a. management, coördinatie, administratie, ondersteuning
personeelszaken, telefonie, etc.
Op bovenstaande wijze kunnen gedwongen ontslagen van beheerders worden voorkomen. Wel vraagt dit
mobiliteit en flexibiliteit van de beheerders. Met het wegbezuinigen van de overhead valt ook het
werkgeverschap en aansturing van de LEV-beheerders weg. Het toekomstige werkgeverschap wordt
mogelijk ondergebracht bij het op te richten Stadsleerbedrijf; dit maakt onderdeel uit van de
ontwikkelopdracht .
Omdat we zorgvuldig omgaan met het doorvoeren van bovenstaande bezuiniging verwachten we in 2016
frictiekosten. In het kader van de begroting 2016, conform de voorjaarsnota, wordt voorgesteld om € 250.000
beschikbaar te stellen voor frictiekosten. Indien we binnen de gestelde termijnen blijven en zich geen
onvoorziene omstandigheden voordoen, zouden deze beschikbare middelen voor frictiekosten voldoende
moeten zijn.

Sluiting van De Terp
Wij hebben gekozen voor sluiting van De Terp op basis van de volgende argumenten:
 Helmond-Noord heeft 3 wijkaccommodaties en er is veel ander maatschappelijk vastgoed
beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Pannehoeve. Wij zijn van mening dat er voldoende plekken in
de wijk zijn om wijkbewoners in de gelegenheid te stellen te ontmoeten en te participeren.
 De decentrale ligging van De Terp ten opzichte van de wijk, waardoor er relatief weinig (structurele)
activiteiten plaatsvinden en er een lage bezettingsgraad is.
 Het sluiten van De Terp levert financieel de gewenste bezuiniging op (op beheer, overhead en
vastgoed). Het sluiten van iedere andere accommodatie levert minder op en/of brengt aanzienlijk
hogere leegstandskosten met zich mee.
 Het gebouw van De Terp is financieel afgeschreven.
De sluiting van De Terp heeft direct consequenties voor haar gebruikers. Het voornemen tot sluiting van De
Terp is met de gebruikers, zowel ambtelijk als bestuurlijk, besproken. In overleg met de LEVgroep wordt op
dit moment actief gezocht naar vervangende huisvesting voor verenigingen die in De Terp hun plek hebben.
De meeste gebruikers zijn ook zelf actief op zoek naar vervangende locaties en een aantal heeft deze al
gevonden.
Door sluiting van De Terp en bezuiniging op de huidige kosten voor overhead komen we tegemoet aan de
uitkomsten van de Stadsgesprekken.
Vervolgproces
Op 2 november worden de besturen van de wijkaccommodaties gezamenlijk geïnformeerd over het
collegebesluit. Ook worden de beheerders door de LEVgroep op de hoogte gebracht; andere beheerders
zullen door hun bestuur worden geïnformeerd.
Op korte termijn zijn individuele gesprekken met de besturen van de wijkaccommodaties ingepland. Hierin
wordt verder gesproken over de consequenties van het besluit voor de betreffende wijkaccommodatie, het
beheer en vervolgstappen.
Dit besluit zal geagendeerd worden voor de raadscommissie Maatschappij van 16 november.
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