
 

 

 

 
 

 Memo 

Datum: : 23 april 2013 

Aan : Raadsleden  

Kopie aan :  

Van : Wethouder P. van Zwanenburg      

Onderwerp: : Uitstel technisch beraad accommodatiebeleid op 25 april 2013 

 

Op woensdag 17 april jl. heeft u via de griffie een link via de email toegezonden gekregen ten 

behoeve van de relevante documenten inzake het in ontwikkeling zijnde accommodatiebeleid. 

E.e.a. ter voorbereiding van het op donderdag 25 april a.s. geplande technisch beraad 

hierover. 

 

Als onderdeel van het redigeren van het accommodatiebeleid hebben wij RO groep, onder 

andere ook bekend van het opstellen van de Scholenvisie in Hof van Twente, in maart 

opdracht verstrekt ook een accommodatievisie te ontwikkelen. Wij zijn tot deze conclusie 

gekomen omdat de deelnotitie accommodatiebeleid overeenkomstig het vorig jaar 

vastgestelde Beleidskader Welzijn voor de periode 2014-2017 van kracht zal zijn. Aangezien 

het bouwen en exploiteren van accommodaties met name voor de langere termijn impact heeft 

hebben wij behoefte aan een visie over een veel langere periode. 

Op grond hiervan is RO groep inmiddels doende voorbereidingen te treffen deze visie voor de 

periode 2014-2033 (“stip aan de horizon” ) voor ons te ontwikkelen. Komend weekend zijn 

hierover de eerste gebruikerstafels (informatie- en inspraakrondes per kern met daarvoor 

uitgenodigd de lokale maatschappelijke verenigingen en instellingen waarmee in relatie tot het 

accommodatiebeleid afspraken gelden) gepland. 

  

Omdat de deelnotitie accommodatiebeleid en de accommodatievisie veel raakvlakken hebben, 

maar laatstgenoemde nu feitelijk nog onvoldoende rijp is voor een technisch beraad, hebben 

wij de keuze gemaakt het geplande technische beraad van a.s. donderdag, aanvang 19.00 

uur, uit te stellen. Zodra de visie met voldoende inbreng van de verenigingen en instellingen 

rijp is om met u te delen, zullen wij een nieuwe afspraak maken. 

  

Onze planning voorziet erin dat zowel de accommodatievisie en de deelnotitie in de 

raadsvergadering van 2 juli a.s. ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd. 

  

Namens het college, 

Wethouder P. van Zwanenburg 

 


