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Reden van agendering
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst, 
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad. Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit:

 Informeren
 Oriënteren, verkennen
 Kaderstelling, verordende bevoegdheid, budgetrecht
 Evalueren en controleren
 Adviseren en beleidsvorming

Omschrijving: 
Op 2 juli 2020 heeft uw raad de nota Op zoek naar geluk 2020-2022 vastgesteld om de 
ondersteuningsvragen van de dorpshuizen (Schulp, Hanswijk en Blinkerd) te kunnen 
beantwoorden. Het college heeft deze nota laten uitwerken in een visie Toekomstbestendige 
dorpshuizen en dorpskernen Over deze visie bent u tijdens de raadsinformatieavond van 22 
april 2021 geïnformeerd en is aan u toegezegd dat het college per dorpshuis met een nadere 
(financiële) uitwerking komt. De uitwerking voor de Schulp is beschikbaar, inclusief een globale  
doorkijk naar de ondersteuningsmogelijkheden voor de Hanswijk en de Blinkerd.

Kern van de zaak
De kern van de zaak is de raad de gelegenheid te bieden vragen te stellen en de raad de 
mogelijkheid te geven zich een beeld te vormen voordat zij een besluit neemt over de 
(financiële) toekomst van de dorpshuizen/sportaccommodaties De Schulp, De Hanswijk en De 
Blinkerd.

Voorgestelde wijze van bespreking
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit:

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm)
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm)

Start besluitvormingstraject. Keuze uit: 
 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 

commissieleden)
 Opinie vorming (discussie in de commissie)
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen) 

Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan

Doel: wat wordt bereikt met de bespreking



Wat wil je bereiken met de behandeling?
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit:

 Te weten hoe de raad aankijkt tegen het advies voor De Schulp en de globale doorkijk voor 
ondersteuningsmogelijkheden voor De Hanswijk en De Blinkerd

 Besluit voorleggen aan de raad
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