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 Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076. 
U bent, op afspraak, welkom bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor. 

Beste fractie van D66, 

Op 18 januari 2022 heeft u vragen gesteld over de pilot ‘beheer in wijkgebouwen’. U vraagt het 
college de pilot te heroverwegen en uitvoer te geven aan het initiatiefvoorstel van 20 december 
2021 om meer mensen in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor vraagt u om 
extra budget voor vrij te maken.  In deze brief gaan wij op uw vragen in.

Beheer is verantwoordelijkheid van exploitant
De besturen van de wijkgebouwen, de exploitanten, zijn verantwoordelijk voor het beheer en 
exploitatie van de wijkgebouwen. Binnen de beschikbare mogelijkheden en de gestelde financiële 
kaders faciliteren wij de besturen.

Heroverwegen pilot
De pilot is voorgesteld door de exploitant van wijkgebouw de Gong. 
Vanwege  afhankelijkheid van de beschikbaarheid van WVS-medewerkers is de exploitant gaan 
zoeken naar toekomstbestendige mogelijkheden. Zodat structureel beheer plaatsvindt om aan de 
toenemende vraag naar ruimten voor (wijk)activiteiten te kunnen voldoen. 
De exploitant wil meer regie nemen en daarmee verantwoordelijkheid dragen voor de exploitatie. 
Wijkvereniging Centrum-West, wil eveneens dezelfde pilot toetsen binnen wijkgebouw dn Drempel.
Deze initiatieven passen uitstekend bij de participatieve overheid die de gemeente Etten-Leur 
voorstaat.

De exploitanten kiezen ervoor, bij wijze van experiment, het beheer invulling te geven door 
vrijwilligers en deze vrijwilligers een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding te geven. Er is dus 
geen sprake van “betaalde” vrijwilligers.  Er is geen sprake van verdringing van reguliere arbeid, 
noch van verdringing van gesubsidieerde arbeid, temeer omdat er vanwege rijks bezuinigingen 
steeds minder traditionele WVS’ers beschikbaar zijn.

Het college ziet geen reden om niet aan dit verzoek zijn medewerking verlenen. 
Wellicht ten overvloede, de gemeente Etten-Leur volstaat royaal aan de wettelijke norm voor de 
inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

http://www.etten-leur.nl/
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Bekostiging pilot
De exploitanten die deelnemen aan de pilot ontvangen voor de pilot een aanvullende 
exploitatiebijdrage voor beheer en de uitvoer van bijbehorende taken. Het is de 
verantwoordelijkheid van de exploitant om zelfstandig invulling te geven aan de uitvoer van de 
pilot.

Extra budget vrijmaken
De kosten van de pilot worden gedekt uit het huidige budget voor beheer van wijkgebouwen. Door 
structureel minder bezetting in de poule van WVS-medewerkers, vanwege uiteenlopende personele 
redenen, is er financiële ruimte ontstaan om de pilot te bekostigen er is er daarmee geen 
verdringing van de huidige medewerkers.

Initiatiefvoorstel inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Het college werkt voor wijkgebouwen en voorzieningen aan een visiedocument. Dit document zal 
onderzoeken en waar nodig richting geven aan de inzet van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in deze specifieke voorzieningen.  Na uitwerking van dit voorstel wordt u hier verder 
over geïnformeerd. 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer u nog vragen 
heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Rick den Haan (076-502 4316, 
rick.denhaan@etten-leur.nl ).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. Smits 
Gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries
Burgemeester
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