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Van Welzijn naar Vernieuwend Welzijn 

2008 - nu 

 

• Actieplan welzijnsaccommodatiebeleid 2008 – 2010  

 

• Coalitieakkoord 25 april 2014: Utrecht maken we samen 

 

• Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer, Visie en uitvoeringskader 

Maart 2014  

 

• Verhuurtarieven Vernieuwend Welzijn december 2014 
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Actieplan welzijnsaccommodatiebeleid 2008 – 2010 

Accommodaties met elkaar (1) 

 

 
 

collegeprogramma 2006-2010  

 

• ‘We herbezinnen ons op het (welzijns) accommodatiebeleid; het 

uitgangspunt is dat buurthuizen toegankelijk zijn voor alle 

inkomensgroepen en dat alle buurtbewoners er terecht kunnen voor 

het organiseren van activiteiten.’  
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Actieplan welzijnsaccommodatiebeleid 2008 – 2010 

Accommodaties met elkaar (2)  

 
 

1. Er moeten geschikte accommodaties zijn voor maatschappelijke 

initiatieven en daarom doen we verder onderzoek naar de 

mogelijkheden voor accommodaties in zelfbeheer.  

2. De accommodatiefunctie van de buurthuizen kan herkenbaarder 

worden en de toegankelijkheid van buurthuizen moet worden 

verbeterd.  

3. Vraag en aanbod van welzijnsaccommodaties moet op elkaar 

worden afgestemd.  
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Actieplan welzijnsaccommodatiebeleid 2008 – 2010 

Accommodaties met elkaar (3) 

 
 

Ontwikkelstrategie flexibilisering accommodatiegebruik:  

Nu de huisvestingsbehoefte in de toekomst een andere invulling krijgt, wil de 

gemeente Utrecht die behoefte passend faciliteren. Ze heeft daartoe een aantal 

ontwikkelingssporen uitgezet.  

 

Spoor 1 Verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod 

Spoor 2 Monitoring huisvestingsvraag en aanbod Wmo-initiatieven 

Spoor 3 Stimuleren optimaal gebruik multifunctionele voorzieningen  

Spoor 4 Stimulering adequaat aanbod op geografische niveaus 

Spoor 5 Scheiden activiteiten beheer & exploitatie  
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Coalitieakkoord 25 april 2014:  

Utrecht maken we samen 

 
 

• We blijven, waar het kan, buurthuizen in zelfbeheer houden en kijken waar 

nodig naar mogelijkheden om de sociaal beheerder gedeeltelijk terug te 

brengen in het buurthuis.  

 

• We voegen het leefbaarheidsbudget en het flexibel welzijnsbudget samen 

tot een initiatievenfonds, bedoeld voor permanente verbeteringen van de 

openbare ruimte of vernieuwende initiatieven gericht op zorg en welzijn in 

de buurt. Dit vanuit het principe van cofinanciering en/of eigen inzet van de 

initiatiefnemer.  
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Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer,  

Visie en uitvoeringskader  

maart 2014 (1) 

 

• In deze visie op welzijnsaccommodaties in zelfbeheer, geeft de 

gemeente duidelijkheid aan de inwoners van de stad, over: 

 

 • de kansen van zelfbeheerinitiatieven, 

 • de uitvoering van het gemeentelijk beleid, 

 • het kader voor de uitvoering.  
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Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer,  

Visie en uitvoeringskader  

maart 2014 (2) 
 

Ruimte in de wijk: 

 

 

• Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat er in elke wijk een range aan ruimte beschikbaar is voor 

welzijnsactiviteiten, met aandacht voor specifieke aandacht buurten 

 

• een overzicht met de minimale en maximale ruimte per wijk in vierkante meters plus de gerealiseerde 

vierkante meters. 
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Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer,  

Visie en uitvoeringskader  

maart 2014 (3) 

 
 

Beheer en exploitatie 

 

• Om met elkaar tot duidelijke en voor alle partijen uitvoerbare afspraken te komen maakt de gemeente 

in haar taakuitvoering bij voorzieningen en accommodaties scherper onderscheid tussen: 

 

• activiteiten (en programmabeheer); 

• feitelijk gebruik (operationele/exploitatiebeheer); 

• eigendom van het gebouw (eigendomsbeheer). 
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Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer,  

Visie en uitvoeringskader  

maart 2014 (4) 
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Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer,  

Visie en uitvoeringskader  

maart 2014 (4) 

 
 

 

Rol van de Gemeente: 

Inwoners van Utrecht en andere initiatiefnemers mogen van de gemeente verwachten, dat zij binnen haar 

mogelijkheden actief meedenkt en waar mogelijk ruimte biedt voor activiteiten met maatschappelijke 

meerwaarde 

 

• Gemeente faciliteert koop of huur 

• Gemeente denkt mee 

• Gemeente ondersteunt 
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Verhuurtarieven Vernieuwend Welzijn  

december 2014 

 
 

Voor het huren van ruimte in een buurtcentrum betaalt u een tarief. De hoogte 

van dit tarief is afhankelijk van vier factoren: 

 

1. De grootte van de ruimte.  

2. De soort activiteit die u organiseert.  

3. De hoogte van de deelnemersbijdrage.  

4. De herkomst van de deelnemers.  



Utrecht.nl 



Utrecht.nl 



Utrecht.nl 


