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Geacht college,
Vooraf
Op 17 april heeft wethouder Braun het MPV om advies gevraagd over de Open Club Klimmen.
Voorafgaand heeft het MPV op 17 februari de vraag gesteld waarom het MPV pas in de ontwerpfase
om advies zal worden gevraagd. U heeft daarop geantwoord:
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Open Club Klimmen is inderdaad de vraag gesteld
of het MPV om advies is gevraagd. Uw MPV is nu niet expliciet om advies gevraagd maar wel bij
eerdere beleidsstukken waarvan de visie in de OCK is meegenomen c.q. is verwerkt. Denk hierbij
aan de visie op het sociale domein —> voorzieningen laagdrempelig, dichtbij huis aan inwoners
die dat nodig hebben aanbieden.
In de commissievergadering heeft wethouder Braun aangegeven dat het MPV in de volgende fase
(ontwerpfase) wordt betrokken c.q. om advies wordt gevraagd. Omdat het in alle opzichten een
groots project voor de gemeente Voerendaal is, willen wij graag in een overleg met u/ een
afvaardiging van het MPV afstemmen hoe, wanneer en bij welk onderdeel het MPV betrokken
wordt dan wel betrokken wenst te worden.
U heeft voorgesteld deze afstemming plaats te laten vinden in maart 2020. Helaas is dit niet door
kunnen gaan door de Corona crisis, waarvoor uiteraard begrip. In plaats van dit afstemmingsoverleg
is er dus op 17 april een advies aanvraag binnen gekomen met het verzoek dit medio mei 2020 te
verstrekken.

Het MPV heeft de volgende werkwijze ingezet:
•
•

Alle leden bestuderen de toegestuurde documenten en leveren de vragen/ opmerkingen in bij de
secretaris.
Deze vragen/ opmerkingen worden gebundeld en voorgelegd aan de betrokken wethouder/
beleidsmedewerkers.

•
•

Op 6 mei 2020 is er een overleg met een afvaardiging van het MPV met betrokken wethouder/
beleidsmedewerkers
Eveneens is op 6 mei in de avond een video conference met alle leden van MPV om de OCK te
bespreken en te komen tot een advies.
Gevraagd advies:
De letterlijke tekst van het gevraagde advies was als volgt:
Vooruitlopend op uw rol in de ontwikkeling van de Open Club Klimmen doen wij u onderstaand
verzoek.
Voor de ontwikkeling van de Open Club Klimmen is aanvullende besluitvorming van de
gemeenteraad nodig.
Er is echter ook een alternatief scenario ontwikkeld, een zogenaamd 0-scenario. In dat geval
wordt er slechts een kindcentrum gebouwd.
Wij vragen u om vanuit de inhoud geredeneerd ons te voorzien in een advies over de
maatschappelijke meerwaarde van de Open Club en het 0-scenario.
Hiervoor vindt u in de bijlage de maatschappelijke onderlegger welke geldt als maatschappelijke
legitimatie voor het project Open Club opgesteld door partners en inwoners. Daarnaast vindt u
een schema met partners/functies welke in de Open Club ten opzichte van het 0-scenario een plek
zullen krijgen.
We verzoeken u om ons uiterlijk 15 mei in een advies hierin te voorzien. Hopelijk is dit nog
mogelijk voor u. We begrijpen dat dit niet de gebruikelijke weg is maar gezien het belang hopen
we op uw begrip.
MPV heeft een viertal documenten ontvangen op basis waarvan een advies wordt gevraagd:

•
•
•
•

Maatschappelijke onderlegger
Definitieve Samenvatting Open Club Klimmen
Infographic OCK
Tabel OCK -Nulscenario
Deze documenten zijn verstrekt op 17 april en zijn tot en met 6 mei gebruikt als onderlegger van
ons advies.
De vraagstelling om vanuit de inhoud geredeneerd in een advies te voorzien over de
maatschappelijke meerwaarde van de Open Club, is voor het MPV gezien de vraagstelling om een
advies te geven over een Open Club of een 0-scenario, (ook) een financieel vraagstuk. In ons advies
zien wij ons genoodzaakt de inhoud en de financiële consequenties mee te laten wegen.
Huidige situatie:
Hoewel het voorliggend gevraagd advies los staat van de huidige situatie i.v.m. Corona heeft het
MPV wel behoefte om onze zorgen uit te spreken over de gevolgen van deze crisis voor de
samenleving en voor de burgers van Voerendaal. We voorzien dat er veel ondersteuning
noodzakelijk zal zijn vanuit de overheid en gemeenten. De vraag is of overheid en gemeenten in
staat zijn om hieraan tegemoet te komen. In dit licht is het gerechtvaardigd de vraag te stellen of
het aangaan van een groot project als Open Club Klimmen in deze tijd wel kan. De kans dat er andere
prioriteiten gaan ontstaan is natuurlijk groot. In ons advies hebben we deze overweging gedeeltelijk

meegenomen maar niet doorslaggevend gemaakt. We geven het advies daarom onder enig
voorbehoud.
Advies:
Ons advies is gebaseerd op de bij ons bekende maatschappelijke en financiële feiten verwoord in
de documenten die ons ter beschikking staan op 6 mei 2020. Financieel is er een extra krediet nodig
van €3.315.709 en de vraag ligt voor aan de gemeente om garant te staan voor €950.000, de overige
middelen moeten komen uit co-financiering. Indien er in de (nabije) toekomst significante
wijzigingen voordoen op maatschappelijk en/of financieel terrein bestaat de mogelijkheid dat wij
ons advies herzien.
Het MPV adviseert de gemeente om in te zetten op de Open Club en kiest niet voor het 0-scenario.
Afwegingen:
•
•

•

•
•

Met de financiële extra middelen die nu nodig zijn voor de Open Club wordt de integrale aanpak
behouden en worden alle betrokken partijen en gebruikers van de Open Club in een keer voorzien.
We verwachten dat bij een 0 scenario de partijen die buiten de boot vallen beroep gaan doen op de
gemeente en de gemeenschap voor nog hogere kosten komt te staan als de extra middelen waarom
nu gevraagd wordt.
Het MPV is van mening dat de meerwaarde voor een Open Club voldoet en aansluit bij
uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2020-2022. Deze optie komt grotendeels te vervallen in het
o-scenario omdat er geen middelen zijn om deze te realiseren.
Binnen het 0 scenario zijn de kosten erg hoog in relatie tot wat er daarmee gerealiseerd kan worden
en heeft maar een beperkt aantal partijen/ burgers daar baat bij.
Het MPV is van mening dat zelfs al worden niet alle maatschappelijke ambities behaald, de
meerwaarde voor de gemeenschap op langere termijn genoeg rendement gaan opleveren.
Voorwaarden:

•
•
•

Onderlinge samenwerking tussen partijen is onzes inziens geen vrijblijvend verhaal maar een
voorwaarde. Dat zal beter verankerd moeten worden in definitie en ontwerpfase.
De toegankelijkheid moet voor alle partijen gewaarborgd zijn.
Het MPV wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen zowel op maatschappelijk als
financieel terrein.

Met vriendelijke groet,
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