Bijlage 1. Verkenning Inventarisatie Voorzieningen in de kernen

Onderwerp

Inventarisatie bestaande voorzieningen in de kernen

Naam verkenner
Naam eenheidsmanager
Naam portefeuillehouder

N. Snellaars
Visie en Strategie
M. Von Martels

Aanleiding/probleem

Raadsdocument 2014-2018
‘De veranderingen in het sociaal domein en de mogelijke
demografische ontwikkelingen hebben een sterke relatie met het
voorzieningenniveau in de kernen. Om hier goed op in te kunnen
spelen gaan we in 2015 een inventarisatie uitvoeren naar de
voorzieningen in de kernen. We brengen ‘beschikbaar’, nodig’ en
‘gewenst ’in kaart met inbreng van plaatselijk belang en/of andere
georganiseerde verbanden. Dit is geen verlanglijst, maar wij willen
met behulp van deze inventarisatie op termijn toe naar een integrale
visie op leefbaarheid per kern. Ons streven is gericht op het
behouden en/of realiseren van een voorzieningenniveau dat past bij
de kern. Hierbij doen we een beroep op de kracht van de
samenleving: in de huidige samenleving is de burger meer aan zet’.
Commissievergadering april 2016
De raadscommissie heeft kennisgenomen van het besluit van college
om het thema leefbaarheid in de kernen invulling te geven bij de
implementatie van de Omgevingswet. Raadscommissie heeft wel
gevraagd om op korte termijn te starten met de inventarisatie
voorzieningen in de kernen.

Doelstelling (SMART)

Specifiek
Overzicht bestaande voorzieningen/huidige situatie
NB. voorzieningen nodig en gewenst maken geen onderdeel uit van
inventarisatie. Dit is onderdeel van totstandkoming integrale visie
(Omgevingsvisie)  o.a. via burgerparticipatie.
Meetbaar
Excel-bestand, per kern en voorzieningen per categorie
Inventarisatie geeft zich op beschikbaarheid/aanwezigheid van
voorzieningen. Inventarisatie bevat geen informatie over staat van
een voorziening, dan wel exploitatie/financiële uitgangspunten
Acceptabel
Basis om in ander traject te komen tot een integrale visie op
leefbaarheid
Realistisch
Zie scope/afbakening
Tijdgebonden
Start: september/oktober 2016
1e kwartaal 2017
NB. Uitvoering onderdeel opdracht trainee

Verwacht resultaat

Inventarisatie bestaande voorzieningen (verwerkt in excel-bestand):
In presentatie overwegingen meegeven:
 Visuele weergave inventarisatie
 Monitoren/actueel houden inventarisatie

Scope/afbakening

Reikwijdte begrip ‘voorziening’
Voorzieningen die fysiek aanwezig zijn per kern, die toegankelijk zijn
voor inwoners van de gemeente Dalfsen en die structureel bijdragen
aan de leefbaarheid van een kern.
Fysiek aanwezig:
a) voorzieningen die over een ruimte in de kern beschikken (of direct
aansluitend op de kern): de voorziening beschikt over een eigen
pand/gebouw, huurt een gebouw of huurt op vaste tijden een ruimte
of maakt op vaste tijden gebruik van een ruimte.
b) voorzieningen met ruimtebeslag in de fysieke leefomgeving (in
kern of direct aansluitend op de kern), niet zijnde een gebouw
Toegankelijk: open toegankelijk of toegankelijk na aanmelding (al dan
niet tegen betaling), lidmaatschap
Voor een indruk van de voorzieningen: zie bijlage 2. Let op: dit is niet
uitputtend, maar geeft wel de scope aan van de voorzieningen die
geïnventariseerd worden.

Looptijd

Start: september/oktober 2016
Looptijd: eind 2016/1e kwartaal 2017

Verwachte kosten/budget
& dekking

Op dit moment worden voor de uitvoering van de inventarisatie geen
aanvullende kosten verwacht, anders dan inzet uren.

Uitvoering

Uitvoering opdracht: trainee (werving trainees Talentenregio moet
nog gestart worden  verwachte startdatum trainee: september
2016)
Inhoudelijke begeleiding: Marina Stel (trainee waar mogelijk ook
koppelen aan andere facetten van invoering Omgevingswet)
Algemene begeleiding: Melanie Gils

