www.wmoadviesraadeersel.nl
info@wmoadviesraadeersel.nl
Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel
Postbus 12
5520 AA Eersel

Eersel, 28 november 2016
Betreft: advies concept Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020

Geacht college,
De heer L. van der Heijden, uw beleidsambtenaar, heeft in onze vergadering van 14 november jl. een
toelichting gegeven op het concept Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020.
Graag brengen wij hierover een advies uit.
Wij willen hierbij allereerst refereren aan het advies dat onze raad in januari 2016 uitbracht inzake
het concept Welzijnskader 2016-2019. Daarin is immers de gemeentelijke visie vastgelegd m.b.t.
sport en welzijn.
In ons advies inzake het Welzijnskader vragen we u de samenhang met álle elementen van beleid en
bestuur te laten doorklinken door nieuw beleid te toetsen aan de Wmo, bijvoorbeeld met een
zogenaamde Wmo paraaf.
Wij proeven in het concept Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 echter dat het
vooral gaat over de financiële kant van de zaak, maar vragen ons wel degelijk af of ook gekeken is
naar de leefbaarheid en de samenhang met welzijn. Met andere woorden: of het Wmo bestendig is
en de Wmo-paraaf verdient.
Het PMB heeft in haar zienswijze, die werd afgegeven op 29 oktober jl., een vijftal aandachtspunten
aan de orde gesteld m.b.t. deze beleidsnota, die van wezenlijk belang zijn en wij sluiten ons daar
graag bij aan.
Wordt er in dit concept accommodatiebeleid wel voldoende rekening met de scholen?
In dit kader verwijzen wij u wederom naar een advies dat onze raad uitbracht: in april 2016 met
betrekking tot het ontwikkelplan Eersel Zuid.
Daarin verzoeken wij u goede voorwaarden te scheppen voor een positief jeugd- en welzijnsbeleid, in
samenspraak met de scholen. Bijvoorbeeld door de scholen open te stellen voor de omgeving en de
accommodaties van de brede scholen beschikbaar te houden voor o.a. wijkactiviteiten!
Het lijkt ons zeker de moeite waard om ook dit aspect mee te nemen in uw accommodatiebeleid.
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Er wordt veel verwacht van - nog aan te stellen - buurtsportcoaches; zij zullen belangrijk worden voor
de zgn. ‘vergeten’ of ‘andere’ groepen.
Wie zijn deze mensen en hoe bereik je ze? Horen daar ook de minder mobiele ouderen bij? Hoort
daar ook overleg met particulieren bij over bijv. de laagdrempeligheid? Is er meer budget
beschikbaar voor een bepaalde doelgroep? Is er een schatting te geven van het aantal bezoekers aan
het zwembad?
O.a. deze vragen werden gesteld in onze vergadering en wellicht is het mogelijk om daarover toch
van gedachten te wisselen.
Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest met dit advies. Mocht u vragen en-of opmerkingen
hierover hebben, dan horen wij dat graag.
Met hartelijke groet,
Namens de Wmo Adviesraad Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
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