Amendement: Gemeenschapshuis ’t Klaverblad en basisschool De Leeuwerik
Sittard-Geleen, 13 juli 2021
Constaterende dat
- tijdens de raadsronde van 8 juli 2021 gebleken is dat een grote meerderheid van de Raad van mening is dat de
meerkosten van het door zowel de school als het stichtingsbestuur van ’t Klaverblad gedragen plan voor
aanpassing van het gebouw gerechtvaardigd zijn;
- de bevolking van Einighausen duidelijk heeft laten blijken achter dat plan te staan en tegen het door het
college voorgestelde plan te zijn;
- het verenigingsleven een grote verbindende functie heeft binnen de gemeenschap van Einighausen;
- het aantal accommodaties in Einighausen recentelijk flink gedaald is waardoor er extra druk op de
beschikbaarheid van ruimte in het gemeenschapshuis is gekomen;
- het leveren van maatwerk voorzien is binnen het accommodatiebeleid.
Overwegende dat
- de raadsbegeleidingsgroep duurzame accommodaties (RDA) is ingesteld om in gevallen waarin er geen
overeenstemming wordt bereikt tussen college en gebruikers van accommodaties per geval te bekijken wat
wijsheid is en dit ter beoordeling aan de raad voor te leggen;
- de RDA ’t Klaverblad heeft bezocht met als doel om na te gaan of omvorming van gemeenschapshuis tot
ontmoetingsruimte gerechtvaardigd is;
- het bovenliggende doel van het accommodatiebeleid behoort te zijn om leefbaarheid en saamhorigheid in
buurten, kernen en wijken te bevorderen;
- omvorming van het gemeenschapshuis ’t Klaverblad naar een ontmoetingsruimte geen recht doet aan de
betekenis van het gebouw voor de gemeenschap en het ongetwijfeld, al dan niet op termijn, zal leiden tot
verlaagde gemeentelijke bijdrage;
- dit tot gevolg zal hebben dat aldaar gevestigde verenigingen structureel hogere lasten zullen hebben dan
andere vergelijkbare verenigingen hetgeen principieel ongewenst is;
- negatieve consequenties op het ledental en de door de verenigingen ontplooide activiteiten te voorzien zijn en
daardoor de leefbaarheid van Einighausen zal worden aangetast;
Besluit:
a) Beslispunt 1 als volgt te wijzigen:
 Akkoord te gaan met het bouwplan d.d. 9 okt. 2020 voor uitbreiding van basisschool De Leeuwerik,
Boschweg 70-72 Einighausen met twee leslokalen en een spreekruimte.
b) Beslispunt 3 als volgt te wijzigen:
 Ten behoeve van bedoelde voorziening een krediet ad 455.000,00 beschikbaar te stellen.
c) Beslispunt 4 toe te voegen:
 ’t Klaverblad wordt niet omgevormd tot ontmoetingsruimte en behoudt haar status als
gemeenschapshuis.
en gaat over tot de orde van de dag.
Jack Renet,
Raadslid Samen Politiek Actief

