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Betreft: gevraagd advies locatie seniorenontmoetingsruimte
Geacht College,
Dinsdag 5 juni heeft de Participatieraad het voorstel aan de raad betreffende de locatie van de
seniorenontmoetingsruimte besproken. Wederom moest dit advies onder grote tijdsdruk worden
uitgebracht.
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In ons pre-advies van 20 juni 2011 hebben we ondermeer geadviseerd om rekening te houden
met de demografische ontwikkeling van de populatie ouderen (dubbele vergrijzing). U
onderkent dat door de vergrijzing in de toekomst wellicht een gebrek aan ruimte ontstaat.
Toch wenst u hier niet op vooruit te lopen daarbij verwijzend naar andere ontwikkelingen
zoals ontgroening. Het is echter onmiskenbaar – diverse onderzoekingen wijzen dat immers
uit - dat het aantal ouderen de komende jaren zeer sterk zal toenemen. Voorkomen moet
worden dat problemen die reeds nu te voorzien zijn naar de toekomst verschoven worden, met
alle (financiële) gevolgen van dien. De Participatieraad adviseert u daarom om uw standpunt
in deze te herzien en hiermee wel rekening te houden..
In uw voorstel missen wij de expliciete vermelding dat het MCC moet voldoen aan de eisen
van BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid), het ITS (Internationaal
Toegankelijkheid Symbool) en Agenda 22. Wellicht moet voorondersteld worden dat het
MCC aan deze eisen zal voldoen, maar het feit dat in de plannen voor het NJC niet aan die
eisen was voldaan, noopt ons daar nog eens de nadruk op te leggen. De Participatieraad
adviseert u deze eisen expliciet toe te voegen en op de uitvoering daarvan toe te zien.
Er lijkt geen mogelijkheid te zijn voor uitbreiding van de seniorenontmoetingsruimte in de
locatie MCC. De onmogelijkheid tot uitbreiding wordt mede veroorzaakt doordat de
seniorenontmoetingsruimte pas in een laat stadium is ingepland in het MCC. De overige
gebruikers van het MCC hebben, we menen al sinds 2006, overleg met de gemeente over hun
programma van eisen. De SVH heeft als laatst bijgekomen cq. aangesloten gebruiker geen
volwaardige plaats gehad in de besprekingen met gebruikers en gemeente. Mocht in de
toekomst behoefte zijn aan incidentele of structurele uitbreiding dan is de seniorenontmoetingsruimte afhankelijk van andere gebruikers. U geeft aan dat het overleg daarover en
het resultaat van dat overleg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gebruikers. De
Participatieraad meent echter dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is óók van de
gemeente om een goede overlegstructuur te bevorderen. De Participatieraad adviseert u dan
ook vast te leggen dat de gemeente het overleg voert en als opdrachtgever zorg draagt over het
regelen van het gebruik van elkaars ruimte en andere mogelijke afstemmingsproblemen.
Rondom de exploitatie van het MCC is helaas nog niets bekend en/of geregeld, terwijl wel
vooraf van alle partijen/gebruikers verwacht wordt om reeds nu te participeren in een
geheel/constructie waarvan de effecten en mogelijkheden rondom de (organisatorische) inzet
van vrijwilligers en mensen met een beperking en het gebruik zelve, nog onzeker en
onduidelijk zijn. Hierdoor kunnen partijen niet volledig overzien waarmee zij wel of niet
akkoord gaan. Wij voorzien dan ook ernstige frustraties en problemen rondom de
commerciële exploitatie van het MCC en zijn van mening dat u naar alternatieven (zoals inzet
van vrijwilligers) moet zoeken.
De Participatieraad meent dat de exploitatie in eigen beheer door de gebruikers zelf een betere
garantie vormt voor een kosteneffectief beheer, waarbij tevens de consumptieprijzen op een
aanvaardbaar niveau voor alle burgers gehouden kunnen worden. Daarmee wordt de
toegankelijkheid van het MCC vergroot ook voor burgers met een relatief laag inkomen.
Realisering van een vurig gewenste sociale cohesie staat veelal op een gespannen voet met het
succesvol en duurzaam kunnen voeren van een commerciële exploitatie.
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De Participatieraad doet de volgende suggestie. De gebruikers richten een Stichting
Exploitatie MCC op. Om aan het MCC een werkelijk maatschappelijk functie te geven kunnen
vrijwilligers, personen met een functionele beperking en personen die een maatschappelijke
stage moeten volgen hier een rol spelen. U vergroot daarmee ook de integratie tussen allerlei
bevolkingsgroepen en het draagvlak in de samenleving. Voor grote bijeenkomsten kunt u de
(aanvullende) exploitatie inkopen.
Met vriendelijke groeten
namens de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek
Marcel Berkel (voorzitter)
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