
 
 

Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 

Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Van:  Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Betreft:  Bevindingen Adviesraad m.b.t. het Accommodatiebeleid 
 
’s-Hertogenbosch, 23 april 2020 
 
Geacht College, 
 
Vooraf: 
Op Goede Vrijdag werd de Adviesraad verrast met de vraag of de Adviesraad zijn bevindingen wilde 
aanleveren m.b.t. de plannen van het College inzake het accommodatiebeleid. Het College had in de 
planning haar bespreking over dit belangrijke thema op de dinsdag na Pasen op de agenda staan.  
Het beleidsplan met de bijlage (50 pagina’s) betreffende het uitgebreide onderzoek, werden dezelfde 
dag tegen de avond doorgestuurd.  
De Adviesraad is blij met het gegeven dat het College de plannen voor definitieve besluitvorming heeft 
aangehouden, waardoor de Adviesraad de tijd had om binnen de communicatief lastige situatie waar 
de gehele maatschappij mee worstelt, haar bevindingen op papier aan te leveren. 
De Adviesraad vraagt uw begrip voor de enigszins summiere reactie op het beleidsplan. De te korte 
tijd en de communicatieve beperkingen, waarmee wij ons moeten behelpen hebben hierbij een grote 
rol gespeeld. 
 
Bevindingen m.b.t. het onderzoeksrapport  
De bijlage met het onderzoeksrapport is door vier leden van de Adviesraad, die in de praktijk van doen 
hebben met accommodaties in ’s-Hertogenbosch, doorgenomen.  
De bevindingen zijn: 
• Moeilijk te lezen; zonder een uitgebreide toelichting zijn de bevindingen een ‘ver mijn bed’ rapport. 

Te abstract; niet vanuit de beleving van de inwoners/bezoekers van de accommodaties 
geschreven; de praktijk wordt niet herkend;  

• Het rapport is opgesteld na raadpleging en overleg met o.a. de besturen en professionals. Om een 
goed inzicht in de praktijk te krijgen wordt de informatie door gebruikers gemist. 

• Te omvangrijk om op korte termijn een overdachte en juiste mening te vormen.  
• Te globale conclusies; erg gericht op wijkniveaus, terwijl de praktijk veel meer op buurtniveau 

plaatsvindt. 
• De culturele verschillen binnen één wijk zijn vaak erg groot om een structuur van grotere wijkcentra 

op basis van wijkplannen te hanteren. 
 
Conclusie: 
De Adviesraad voelt zich niet capabel om op basis van de meegestuurde bijlage een voldoende 
overwogen mening te vormen m.b.t. het onderzoeksrapport. Een nader uitgebreide toelichting op het 
rapport zal hopelijk meer houvast bieden om adequaat te reageren op de bevindingen.  
 
Bevindingen m.b.t. het Raadsvoorstel inzake het beleidskader accommodatiebeleid 
 
Ambities 
De Adviesraad waardeert de ambities van de gemeente m.b.t. het accommodatiebeleid. Het is een 
veel omvattend plan. De intentie om de inwoners zo veel als mogelijk ‘eigenaar’ te laten zijn van de 
inhoud en de vorm van de culturele ontwikkelingen in de wijk/buurt, past binnen een beleid dat gericht 
is op een inclusieve samenleving, waarin uitgegaan wordt van de belevingswereld van de inwoners.  
In het proces van de door de gemeente beoogde ontwikkeling om te komen tot maatschappelijke 
transformatie zal mede door de uitgangsgedachten van dit accommodatiebeleid een stap verder gezet 
worden. 
De Adviesraad onderkent dat de weg waarop deze ambitie inhoud en vorm moet krijgen een 
meerjarenplan vraagt. Het vraagt om een verandering in attitude, denkwijze en omgang van alle 
betrokkenen, zowel op sturend als op gebruikersniveau. 



 
 
De Adviesraad vindt het essentieel, dat van start af aan de communicatie m.b.t. het 
accommodatiebeleid breed maatschappelijk wordt gevoerd. Niet alleen van ‘boven af’, maar m.n. met 
de bestaande en eventuele potentiële gebruikersgroepen. 
 
Spreiding accommodaties 
De gemeente kent een groot aantal plaatsen, waarbinnen activiteiten aangeboden en georganiseerd 
worden. Het onderzoeksrapport naar de bestaande situatie m.b.t. de spreiding van accommodaties 
over de stad geeft een uitgebreid beeld van deze plekken. 
In het beleidsplan wordt veelal sterk gesproken over wijkplannen, die leidend worden voor de 
spreiding en aanbod van accommodaties en culturele activiteiten. De Adviesraad vraagt zich hierbij af 
of de grootschaligheid van een wijkplan beperkend kan werken voor activiteiten op buurtniveau. 
Culturele verschillen van buurten binnen verschillende wijken zijn groot. Wij willen aandacht vragen 
voor deze historisch gegroeide verschillen en bij het maken van een wijkplan sterk de nadruk te 
leggen op het onderkennen van deze buurten. Grootschalig plannen komt niet altijd ten goede aan de 
cohesie tussen de inwoners(groepen). Een buurtgerichte benadering mag daardoor niet in het 
gedrang komen. 
 
Inzichten discussie Commissie Sociaal 
De Adviesraad kan zich goed vinden in de inzichten die door de Commissie Sociaal zijn aangegeven 
en wil deze graag delen. 
 
Toepassing uitgangsprincipe van project ‘Positieve Gezondheid’ 
Afgelopen jaar heeft de Adviesraad kennis mogen nemen van het project ‘Positieve Gezondheid’.  
In deze filosofie worden principiële basiswaarden beschreven en gehanteerd, die van toepassing zijn 
op alle vormen van organiseren en veranderen. De Adviesraad adviseert om de gemeentelijk 
coördinator van dit project te betrekken bij de verdere uitwerking van het accommodatiebeleidsplan. 
 
Tot slot 
Met bovenstaande heeft de Adviesraad een eerste reactie gegeven op de plannen te komen tot een 
vernieuwd accommodatieplan.  
Met een gevoel van enigszins beperkt te zijn door de communicatieproblemen t.g.v. de coronacrisis en 
het erg laat betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit beleidsonderdeel, hoopt de Adviesraad een 
bijdrage te hebben kunnen leveren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Leenders,  
voorzitter Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch 


