2 december 2013

Aan de raad van de gemeente Schiermonnikoog,
Op verzoek van de raad heeft de Stichting Welzijn het huidige gebruik van de Kittiwake op
een rijtje gezet om dit mee te nemen bij de beraadslagingen over de gemeentelijke
gebouwen. Eind vorige week ontvingen de betreffende notitie van de Stichting. In het belang
van de discussie over al of niet afstoten van de Kittiwake leek het ons als college van
belang om hier een korte reactie op te geven. Hierbij volgen wij de indeling van de notitie.

Educatiewerk.
In het programma van deze werksoort gaat het hier, zo blijkt uit de inventarisatie, om een
wisselend programma van cursussen waarvan twee nu draaien en de rest op dit moment
onbekend is. Dat zal in de toekomst zo blijven want het werk reageert op de vraag vanuit
onze gemeenschap. Wij stellen ons op het standpunt dat het mogelijk is op Schiermonnikoog
om voor iedere cursus op Schiermonnikoog een meest geëigende plek te vinden buiten de
Kittiwake. Vaak zal dat het Dorpshuis kunnen zijn maar wellicht is een
handvaardigheidscursus beter op de plek in het handvaardigheidslokaal van de
Boelensschool. De kosten voor het huren van ruimten kunnen worden verdisconteerd in de
deelnemersbijdragen. Een DJ cursus lijkt gebonden aan de Kittiwake maar zou de Tox niet
een veel spannender omgeving zijn? Tenslotte is de Kittiwake op zich ook beperkt in zijn
gebruiksmogelijkheden.
Vergaderingen
Voor de onder dit kopje genoemde vergaderingen is naar onze mening zonder al te veel
moeite een alternatieve vergaderplek te vinden. Ook hier staat het Dorpshuis nummer één;
het is ervoor bedoeld. Verder biedt het Zorg en Medisch centrum mogelijkheden. Het
zorgteam jeugd en het sociaal team zou daar, gezien de komende drie transities, in overleg
goed passen. Mocht er een tekort aan vergaderruimte zijn dan hebben we schoolgebouw en
gemeentehuis nog achter de hand.

Jeugd en Jongerenwerk
Natuurlijk is het een fijn idee als je kunt beschikken over een eigen jeughonk maar de vraag
is of het in de huidige tijd nog functioneel en financieel verantwoord is. Vraagt het huidige
welzijnswerk nieuwe stijl voor jongeren om een (hang)plek? Dat was meer dan 10 jaar
geleden een heet hangijzer maar is dat zeker nu niet meer. Ook hier geldt volgens ons:
Probeer de jeugd dat te bieden waar op dat moment behoefte aan is. Ook dat zal een in de
tijd wisselend beeld geven. Als het bijvoorbeeld gaat om de meiden en jongensclub is het
gebruiken van het handvaardigheidslokaal van de Boelensschool een goed alternatief in het

kader van de brede school samenwerking . Vanzelfsprekend zijn er bezwaren te noemen
tegen het buiten gebruik stellen van de Kittiwake. Wanneer dat niet zo zou zijn zou de
Kittiwake ook in het verleden, toen de gemeente meer financiële middelen beschikbaar had,
geen bestaansrecht hebben gehad. Tegen de achtergrond van het verdwijnen van de
Kittiwake als uitvalsbasis voor het recreatiewerk, waardoor de bezettingsgraad sterk is
afgenomen, en de noodzaak om als gemeente de uitgaven aan te passen aan het sterk
verminderde budget is het verantwoord en noodzakelijk om over deze bezwaren heen te
stappen. Met wat goede wil moet het mogelijk zijn om voor de activiteiten, die in de Kittiwake
worden georganiseerd, alternatieve locaties te vinden.
Ten slotte willen wij u nog inzicht geven in de kosten die het ter beschikking stellen van de
Kittiwake met zich meebrengt. Voor 2014 ziet dat er als volgt uit:
Belastingen

250

Verzekeringen
Onderhoud

1.200
5.835 (gemiddeld over 2014 t/m 2022)

Kapitaalslasten
Totaal

17.988 (jaarlijks aflopend met € 400)
25.273

