Mondelinge vragen – houd buurtwerkkamer De Klop open!
van Waveren (CDA) & van der Zweth (PvdA)
Op 22 november bereikte ons het bericht dat het college voornemens is om in 2019 de
subsidieaanvraag voor buurtwerkkamer De Klop niet te honoreren.
Buurtkamer de Klop heeft 3 jaar subsidie ontvangen uit het initiatievenfonds (en nog een bijdrage
vanuit de 'Versnelling Overvecht'). Vanaf voorjaar 2018 werkt de buurtkamer samen met de
BuurtWerkKamer Coöperatie, en is – op uitdrukkelijk advies van de gemeente – een gezamenlijke
subsidieaanvraag gedaan bij de 'sociale prestatie – dagondersteuning' (SPDO). Nu blijkt daar
onvoldoende financiële ruimte te zijn om de aanvraag te honoreren.
De Klop wordt juist door het college als ‘Bijenkorf’ genoemd, een belangrijke ontmoetingsplaats in de
wijk, als onderdeel van de Versnelling in Overvecht. De fracties van CDA en PvdA snappen dan ook
niet hoe het kan dat het college geen oplossing vindt voor het openhouden van de buurtwerkkamer.
De handelswijze van het college lijkt ons een ongewenst voorbeeld van verkokering in de
gemeentelijke organisatie en financiën. Waar we juist willen werken aan een overheid die zich
aansluit bij de maatschappelijke realiteit, niet de eigen begrotingsregels. De buurtwerkkamer draagt
bij aan meerdere gemeentelijke doelstellingen, niet alleen de sociale prestatie, maar ook de
verschillende doelstellingen van de Versnelling en het ondersteunen van netwerken in de buurten,
van mantelzorgers en buurtzorg, op activering en begeleiding naar werk, in het toeleiden naar
schuldhulpverlening en het elkaar helpen bij lastige formulieren en persoonlijke problemen. Kortom,
in alles waar juist deze kwetsbare groep mee te maken heeft.
Wij vinden dat de vrijwilligers op deze manier onnodig in de kou gezet worden.
Daarom hebben CDA en PvdA de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat buurtwerkkamer De Klop een waardevolle bijdrage levert
aan verschillende gemeentelijke doestellingen en een grote meerwaarde voor de buurt
heeft?
2. Hoe komt het dat buurtkamer ‘De Klop’ niet op de zogenaamde B-lijst stond, van initiatieven
die na 3 jaar niet meer in aanmerking kwamen voor het initiatievenfonds?
3. Is het college bereid om de BuurtWerkKamer Coöperatie en de vrijwilligers op korte termijn
zekerheid te geven en buurtwerkkamer De Klop in 2019 (en daarna) open te houden,
bijvoorbeeld met financiering uit De Versnelling of door ook hier een uitzondering te maken
en een vierde jaar initiatievenfonds toe te staan?

