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De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Jack d'Hooghe, Sociaal
Terneuzen voor kennisgeving aan.
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Beantwoording raadsvraag d'Hooghe over buurthuis De Hoeve
Kenmerk:
216634
Afdeling:
SL
Portefeuillehouder: C.L. Liefting

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE:

ONDERWERP: Contributie om te mogen kaarten in het Buurthuis De Hoeve
TOELICHTING: Kaartvereniging Ons Genoegen legt periodiek op diverse locaties in Axel en Terneuzen een kaartje, zo ook in het Buurthuis De Hoeve in Terneuzen. Twee zaterdagen op de
maand had de kaartvereniging het buurthuis afgehuurd waarbij de huur en de consumpties netjes
zijn betaald. De kaartverenging heeft de afgelopen 2 jaar op deze wijze het Buurthuis De Hoeve
gehuurd tot 31 december 2016. Het Buurthuis De Hoeve stelt vanaf 1 januari 2017 dat aan het
huren van een ruimte een verplicht lidmaatschap van het Buurthuis wordt gekoppeld per deelnemer ( kaarter) anders mag er niet meer gekaart worden. Een opmerkelijke ommezwaai. De leden
van de kaartvereniging waren hierdoor onaangenaam verrast en zijn het hier nadrukkelijk niet
mee eens.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Is het College op de hoogte dat het
buurthuis De Hoeve vanaf 1 januari
2017 een contributie verplichting per
deelnemer koppelt aan een vereniging
die de huur en consumptie betaald?

1

2

Zo ja, wanneer en waarom is dit beleid
gewijzigd en is dit wel toegestaan?
Zo nee, gaat het College hier actie in
ondernemen?
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3

Een lidmaatschap wordt enkel gekoppeld/verplicht gesteld aan structurele deelname
aan activiteiten die vanuit de buurtvereniging
Oudelandse Hoeve/Katspolder in het Buurthuis
worden georganiseerd.
Andere verenigingen zoals de kaartvereniging
kunnen ook activiteiten ontplooien binnen een
ruimte van het buurthuis, daarvoor wordt huur
in rekening gebracht. Het buurthuis vraagt
geen contributie aan deze verenigingen.
Er is geen sprake van gewijzigd beleid. Zie
antwoord op vraag 1.
Niet van toepassing.
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Datum vragen: 6 februari 2017

Datum antwoorden: 21 februari 2017
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Jack d’Hooghe,
Sociaal Terneuzen

secretaris,

burgemeester,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink
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