RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan

De Gemeenteraad van Albrandswaard

Datum

2015

Betreft

Tijdelijke huisvesting Scouting Albrandswaard
Femke de Pijper

Contactpersoon
Doorkiesnummer
Email

f.depijper@albrandswaard.nl

Bijlage(n)
Ons kenmerk
Uw kenmerk

126632

CC

Geachte Raadsleden,
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl
Bankrekeningnummer
BNG 28.50.20.420

INLEIDING

Scouting Albrandswaard maakt gebruik van het JCA, maar deze locatie past niet
langer bij hun behoefte en de werkrelatie met het JCA is verslechterd. Omdat de
situatie nijpend is geworden voor hen hebben zij gevraagd of zij tijdelijk gebruik
mogen maken (t/m 31 december 2016) van enkele units van het voormalige
Instroompunt. De Nederlands Hervormde kerk maakt om de week ook gebruik van de
units van het Instroompunt en wil dit graag continueren totdat het kerkbestuur een
besluit heeft genomen over hun huisvesting.

Openingstijden
Publiekzaken:

KERNBOODSCHAP

ma, di, do, vr.:

De Scouting heeft gevraagd of zij tijdelijk gebruik mogen maken van enkele lokalen
van het voormalig Instroompunt aan de Zwaardijk. Gelijktijdig is de Scouting aan het
onderzoeken waar een permanente clubaccommodatie aan moet voldoen en wat een
geschikte locatie zou kunnen zijn. Hiervoor volgen zij het proces van Marktinitiatief.
Het college heeft ingestemd met het verzoek en een aantal voorwaarden opgesteld.

09.30 - 13.00 uur
woensdag:
13.00 - 16.30 uur
17.30 - 20.00 uur
zaterdag:
09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:
09.00 - 16.30 uur

De voorwaarden voor het tijdelijke gebruik worden vastgelegd in een
gebruikersovereenkomst.
De Scouting en de Nederlands Hervormde kerk stemmen samen af hoe zij het gedeeld
gebruik regelen.

(alleen volgens afspraak)
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CONSEQUENTIES

Het tijdelijk in gebruik geven van een accommodatie is niet ideaal, omdat de kans
bestaat dat de tijdelijkheid wordt verlengd als de Scouting geen permanente
oplossing heeft gevonden. Dat is absoluut niet de bedoeling omdat dat niet past
binnen het bestemmingsplan. Het is de verantwoordelijkheid van de Scouting om
voor huisvesting te zorgen vanaf 1 januari 2017.
Dit standpunt hebben wij aan de Scouting doorgegeven en wordt ook helder
verwoord in de gebruiksovereenkomst
VERVOLG

Het college geeft uitvoering aan het besluit.

BIJLAGEN

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

