
             

 

motie Dorpshuis Rhoon 

Indieners EVA fractie 

Vergadering Gemeenteraad 4 maart 2019 
Constaterende dat: 

 De activiteiten van het boerderijtje geen warm welkom meer hebben bij Argos, zij nu 
aangewezen zijn op een tijdelijk hoekje in de Klepperwei, er geen zicht lijkt te zijn op de 
beloofde ontwikkeling van Palsgraaf en er veel onderzoek is gedaan naar alternatieven 
zonder resultaat; 

 De kern Poortugaal een ontmoetingsplek heeft in de vorm van de Boekenstal, en het JCA en 
de kern Portland een groot wijkcentrum heeft welke alle drie geëxploiteerd worden door SWA 
en gratis toegankelijk zijn voor alle inwoners. 

 Er diverse panden binnenkort vrijkomen, zoals Het Witte Huys en HB interieurs; 
 De unaniem aangenomen motie van de PvdA “vrijwilligersbibliotheek”  van 3 juli 2017 nog 

geen invulling gekregen heeft; 

Overwegende dat: 

 Het voor veel mensen belangrijk is een bereikbare, laagdrempelige plek in de eigen 
omgeving te hebben voor hun sociale contacten en bijvoorbeeld het Witte Huys hiervoor een 
unieke gelegenheid zou zijn;  

 Eenzaamheidsbestrijding en mensen uit een sociaal isolement halen hoog op de agenda van 
deze raad staat, zie voorstel ‘motie gratis OV’ en de jaarlijkse aandacht in de Week tegen de 
eenzaamheid; 

 Een dergelijke ruimte voldoende ruimte biedt om andere activiteiten te laten plaatsvinden, 
zoals bv ontmoetingsplek voor doelgroepen, of als locatie voor een vrijwilligersruilbibliotheek; 

 Het budget voor eenzaamheidsbestrijding van inwoners boven de 60 met een minimum 
inkomen, in de vorm van gratis OV,  met €75.000 ruim opgenomen is in de begroting, waar 
volgens de RET €48.000 nodig is;  

 Het Boerderijtje in staat is om een substantieel gedeelte van de huur door bijdragen van de 
deelnemers zelf en door de inleg van eigen vermogen, bij te dragen;  

 Stichting Welzijn Albrandswaard met dit initiatief ook in de kern Rhoon een plek krijgt om 
activiteiten te organiseren die aansluiten bij de behoefte van mensen. En dan vooral voor 
mensen die niet gemakkelijk zelf in staat zijn tot ontmoeting en activiteiten te komen.   

Roept het college op 

 In het centrum van Rhoon, in één van de vrij te komen panden, voor een periode van 4 jaar 
te huren; 

 In het 3e jaar deze huur te evalueren, waarna een verder besluit genomen kan worden over 
de toekomst; 

 De resterende kosten, na aftrek van de bijdrage van het Boerderijtje te dekken uit een deel 
van het budget dat de raad heeft vrijgegeven voor gratis ov en de komende jaren een 
onderdeel is van het minimabudget.  

En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Fractie EVA 
 

 


