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Onderwerp

Verhuizing De Roos

Voorstel

1. Kennis te nemen van de verhuizing van De Roos, conform bijgevoegd plan van
aanpak;

2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding
Punt Welzijn heeft op 29 september 2015 een intentieverklaring getekend, met de
gemeente Weert, Wonen Limburg en het RICK, voor een haalbaarheidsonderzoek naar de
verkoop van het Muntcomplex ten behoeve van de realisatie van woningen en de
verplaatsing van het RICK en De Roos. Daarnaast heeft uw college op 13 oktober 2015 de
bezuinigingstaakstelling voor Punt Welzijn vastgesteld.
Om de bezuinigingstaakstelling te realiseren, zal De Roos verhuizen naar een kleiner
onderkomen en deels worden activiteiten anders georganiseerd. Punt Welzijn vraagt u
kennis te nemen van de stand van zaken en is voornemens om De Roos te huisvesten in
Cwartier (voormalig stadhu is).

Beoogd effect/doel
De gemeente Weert streeft naar een samenleving waarin ¡nwoners verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf en voor elkaar. Sommige mensen hebben daarbij een steuntje in de
rug nodig. De inloop en de activiteiten die Punt Welzijn (samen met vrijwilligers) in De
Roos organiseert, dragen bij aan de zelfredzaamheid van ouderen, zodat zij langer thuis
kunnen blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij. De voorgestelde verhuizing
draagt bij aan de bezuinigingstaakstelling voor Punt Welzijn, terwijl tegelijkertijd de inloop
en de activiteiten grotendeels in het centrum van Weert kunnen worden voortgezet.
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Argumenten
Inloop en activiteiten van De Roos dragen bij aan de zelfredzaamheid van kwetsbare
burgers.
Een van de doelstellingen van de Wmo 2015 is ervoor zorgen dat inwoners zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de maatschappij. Al sinds 1976
organiseert het welzijnswerk activiteiten voor ouderen in de gemeente Weert. De Roos
biedt ouderen een plek om elkaar op laagdrempelige wijze te ontmoeten en actief bezig te
zijn. De ontmoetingsfunctie van De Roos is onomstreden en blijft ook in de toekomst
belangrijk. Het sociale netwerk van ouderen wordt vergroot en zo leveren deze activiteiten
een bijdrage aan de eigen kracht van ouderen.

Verhuizing van De Roos naar de nieuwe locatie draagt bij aan de bezuinigingstaakstelling
van Punt Welzijn.
In de notitie Kiezen met Visie: Punt Welzijn heeft uw college voorgesteld om te bezien of
De Roos niet op een andere wijze vormgegeven kan worden."(...) De huisvesting in De
Munt is echter niet ideaal en ook niet alle activiteiten hoeven vanuit de accommodatie van
De Roos te worden aangeboden. Mogelijk kunnen activiteiten ook meer gespreid over de
stad en in samenwerking met meerdere ouderenverenigingen worden aangeboden. Minder
vierkante meters De Roos dragen bij aan de bezuinigingstaakstelling". In bijgevoegd plan
van aanpak wordt voorgesteld om De Roos terug te brengen van L.22O m2 bruto in de
Munt naar 472m2 netto (één ruimte voor inloop en twee activiteitenruimten) in het
Cwartier (oude stadhuis). De netto exploitatielasten nemen daardoor af van € 135.000
naar € 66.584, zie bijgevoegd plan van aanpak (inclusief bijlagen).

De huidige gebruikers van De Roos zijn akkoord met de nieuwe aanpak.
Punt Welzijn heeft met alle gebruikers gesproken en de wensen geinventariseerd (bijlage
2 van het plan van aanpak). Uit de gesprekken bleek dat de wensen vaak zijn afgestemd
op het huidige gebruik. Bijstelling van het aantal vierkante meters is mogelijk, zonder
afbreuk te doen aan de activiteiten. Gebruikers hebben begrip voor de achtergrond van de
te nemen maatregelen en zijn blij dat er ondanks de bezuinigingen toch ruimte blijft voor
open inloop en activiteiten voor ouderen in het centrum van Weert.
Er is ook gekeken naar welke activiteiten van De Roos op andere plekken in de stad
kunnen worden ondergebracht. Dat is mogelijk voor de bridgedrives, het dansen en
zangkoor LKV heeft op eigen initiatief een andere locatie gevonden.
Aan een grote zaal is slechts incidenteel behoefte. Daarom wordt deze niet meer als
onderdeel van De Roos gerealiseerd, maar zal gebruik worden gemaakt van andere
ruimten in de binnenstad, bijvoorbeeld Buurthuis Fatima, Verpleeghuis Martinus of een
commerciële ruimte. Betreffende gebruikers zijn hiervan op de hoogte en kunnen zich
hierin vinden.
Een aantal administratieve taken van vrijwilligersinitiatieven is ondergebracht in de
kantoren van Punt Welzijn in Cwartier.
Voorstel is dan ook om de nieuwe Roos te laten bestaan uit één ruimte voor inloop en
twee activiteitenruimten.

Punt Welzijn neemt de verbouwing en de investeringslasten voor eigen rekening.
Om de bezuinigingstaakstelling van 20L7 te halen (€ 150.000 minder subsidie dan in
2016) is het van belang om de nieuwe kleinere Roos per I-L-20t7 te realiseren. De
verbouwing en verhuizing moeten dus in relatief korte tijd plaats vinden. Daarom stelt
Punt Welzijn voor om de verbouwing en verhuizing in eigen beheer te realiseren en de
investeringskosten binnen de eigen exploitatie op te vangen.
De investeringskosten bedragen € 112.318 (inclusief BTW). Gelet op de resttijd van het
contract van Cwartier zal Punt Welzijn deze investering in 8,5 jaar afschrijven, met een
jaarlast van € 13.214.
Punt Welzijn heeft bij de verhuizing van de kantoren naar Beekstraat 54 aangetoond in

staat te zijn om binnen een geraamde begroting in eigen beheer de verbouwing te
regelen.
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Gelet op bovenstaande wordt voorgesteld kennis te nemen van de verhuizing van De Roos
naar de locatie Cwartier, conform bijgevoegd plan van aanpak.

Kanttekeningen
Voor Stichting Dagopvang Ouderen wordt een andere oplossing gezocht.
Stichting Dagopvang Ouderen maakt op dit moment ook gebruik van ruimten van De Roos
in De Munt. Het programma van eisen van de Stichting Dagopvang is niet binnen de
voorgestelde exploitatieopzet van De Roos te realiseren. Daarom is in overleg met de
stichting Dagopvang en Punt Welzijn afgesproken dat gemeente, Punt Welzijn en de
Stichting Dagopvang gezamenlijk naar een andere oplossing zoeken.

Stichting Dagopvang maakt 3 dagdelen per week gebruik van ruimten in De Roos en heeft
onder andere behoefte aan een keukenblok voor het verstrekken van maaltijden, een
rustruimte en een mindervalidentoilet met douche. De ruimten voor de Stichting
Dagopvang dienen bij voorkeur op de begane grond te zijn gesitueerd, met "aansluiting"
naar buiten: zowel voor de beleving van de ouderen als voor het ophalen en afzetten van
deelnemers met de auto. De ruimten op de nieuwe locatie die Punt Welzijn voor De Roos
zal inrichten voldoen niet aan deze voorwaarden.

De exploitatievorm wordt nog nader onderzocht.
Exploitatie van accommodaties is geen kerntaak van Punt Welzijn. Daarom onderzoekt
Punt Welzijn of de exploitatie van De Roos aan vrijwilligers kan worden overgedragen.
Uitgangspunt bij de exploitatie is dat de personeelskosten en de activiteitenkosten gedekt
worden door de inkomsten uit verhuur, bar en overige inkomsten. De resterende bijdrage,
gedekt uit het regulier subsidie, heeft dan ook alleen betrekking op de huur,
afschrijvingskosten en de kosten voor schoonmaak en onderhoud gebouw.
Er worden drie vormen van exploitatie onderzocht met meer of minder inzet van
vrijwilligers. Bij alle voorgestelde vormen zal Punt Welzijn in meer of mindere mate
betrokken blijven bij de exploitatie. Het risico is daarmee beperkt.
In het scenario "Punt Welzijn doet de exploitatie" is rekening gehouden met 0,5 fte inzet
van een facilitair medewerker. Op zichzelf draagt dit ook al bij aan de bezuinigings-
taakstelling, omdat dit eerder door een agoog werd gedaan.

Haa I baa rhei d son de rzoek De M u nt
Door de verhuizing van De Roos komen ruimten vrij in De Munt. Binnen de projectgroep
'Haalbaarheidsonderzoek De Munt' is van begin af aan door Punt Welzijn ingebracht dat de
bezuinigingstaakstelling niet binnen De Munt kan worden gerealiseerd. Eventuele
huurderving als gevolg van de verhuizing van De Roos wordt betrokken bij het
haalbaarheidsonderzoek dat naar verwachting het derde kwaftaal 2016 gereed is.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De investeringskosten worden binnen de exploitatie van Punt Welzijn opgevangen en in
een periode van 8,5 jaar afgeschreven met een jaarlast van € 13.214. Een kleinere Roos
leidt mogelijk tot huurderving in De Munt. Punt Welzijn huuft deze ruimtes nu van de
gemeente. De omvang van de huurderving is afhankelijk van de periode van eventuele
leegstand na verhuizing van De Roos. Dit wordt betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek.

Uitvoering/evaluatie
Punt Welzijn zal de verbouwing en verhuizing gaan regelen, conform bijgevoegd plan van
aanpak. De huur voor de ruimten in De Munt wordt opgezegd per 1-1-2017. De
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verbouwing zal plaatsvinden in periode 1 september tot 1 december 2016. De Roos
verhuist in december naar de nieuwe locatie. Per 1-1-2017 gaat de nieuwe situatie in.

Communicatie/participatie
Punt Welzijn wordt schriftelijk geïnfoimeerd over uw besluit. De raad wordt geïnformeerd
via de TILS en via bijgevoegde raadsinformatiebrief. Punt Welzijn onderhoudt de
communicatie met de gebruikers van De Roos.

Overleg gevoerd met

Intern:
P. Verhappen, beleidsadviseur Ruimte/projectleider Haalbaarheidsonderzoek De Munt

Extern:
T. van Ekerschot, Punt Welzijn

Bijlagen
1. Plan van aanpak, met bijlagen;
2. Raadsinformatiebrief.
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GEMEENTE vtlEERT

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 19 juli 2016

Onderwerp : verhuizing De Roos

Geacht raadslid,

In de notitie Kiezen met Visie: Punt Welzijn (13 oktober 2015) is aangegeven dat de
taakstellende bezuiniging van in totaal € 400.000,- op de structurele subsidie gefaseerd
zal plaatsvinden. Een van de gepresenteerde mogelijkheden om te bezuinigen is het
anders huisvesten van De Roos. Punt Welzijn stelt voor om De Roos te verhuizen naar het
Cwaftier (oude stadhuis). Wij hebben hier kennis van genomen. In deze brief leest u meer
over de nieuwe, kleinere Roos.

Een nieuwere, kleinere Roos
Punt Welzijn heeft de mogelijkheden om De Roos elders en in kleinere omvang te
huisvesten onderzocht.

Gebruikers betrokken bij opstellen Programma van Eisen
Eerst heeft Punt Welzijn met alle gebruikers gesproken en zijn de wensen
geÏnventariseerd. Uit de gesprekken bleek dat de wensen vaak zijn afgestemd op het
huidige gebruik. Bijstelling van het aantal vierkante meters is mogelijk, zonder afbreuk te
doen aan de activiteiten. Gebruikers hebben begrip voor de achtergrond van de te nemen
maatregelen en zijn blij dat er ondanks de bezuinigingen toch ruimte blijft voor open
inloop en activiteiten voor ouderen in het centrum van Weeft.

Enkele activiteiten naar andere locaties
Er is gekeken naar welke activiteiten van De Roos op andere plekken in de stad kunnen
worden ondergebracht. Dat is mogelijk voor de bridgedrives, het dansen en zangkoor LKV
heeft op eigen initiatief een andere locatie gevonden.

Geen grote zaal
Aan een grote zaal is slechts incidenteel behoefte. Daarom wordt deze niet meer als
onderdeel van De Roos gerealiseerd. Voor grotere activiteiten zal gebruik worden gemaakt
van andere ruimten in de binnenstad, bijvoorbeeld Buurthuis Fatima, verpleeghuis
Martinus of een commerciële ruimte. Betreffende gebruikers zijn hiervan op de hoogte en
kunnen zich hierin vinden.

G ee n a fzo n d e rl ij ke ka n too rru i mte voo r v rij w i I I i g e rsi n i ti ati eve n
Een aantal administratieve taken van vrijwilligersinitiatieven is ondergebracht in de
kantoren van Punt Welzijn in Cwartier.

Ruimte voor inloop en activiteiten
Gelet op de huisvestingsbehoefte van de gebruikers stelt Punt Welzijn voor om de nieuwe
Roos te laten bestaan uit één ruimte voor inloop (inclusief buffet) en twee
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activiteitenruimten. Daardoor wordt De Roos teruggebracht van I.22O m2 bruto naar
4L2 m2 netto. D¡verse locaties in de binnenstad zijn bekeken en beoordeeld op
geschiktheid. Punt Welzijn stelt voor om de nieuwe, kleinere Roos onder te brengen in het
Cwaftier (oude stadhuis). De gebruikers zijn akkoord met deze keuze.

Bezu i ni g i n gstaa kstel ling 2OL7
Voor 2017 bedraagt de voorgestelde bezuiniging op de subsidie van Punt Welzijn
€ 150.000 minder subsidie dan in 2016. Een nieuwe, kleinere Roos draagt hier fors aan
bij: de netto exploitatielasten nemen af van € 135.000 naar€ 66.584. Een groot deel van
de activiteiten kan blijven plaatsvinden in de nieuwe Roos.
Het overige deel van de taakstelling wordt door de volgende maatregelen gerealiseerd:
jongerencentrum M29 wordt afgestoten en de activiteiten worden op een meer "pop up"-
achtige wijze aangeboden; er wordt verder bezuinigd op overhead en een deel van het
personeel heeft gebruik gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling.

Punt Welzijn neemt de verbouwing en de investeringslasten voor eigen rekening
Om de bezuinigingstaakstelling van 2OI7 te halen, is het van belang om de nieuwe,
kleinere Roos per t-L-20t7 te realiseren. De verbouwing en verhuizing moeten dus in
relatief kofte tijd plaats vinden. Daarom zal Punt Welzijn de verbouwing en verhuizing in
eigen beheer realiseren. De investeringskosten bedragen € 112.318 (inclusief BTW) en
worden binnen de exploitatie van Punt Welzijn opgevangen in 8,5 jaar afgeschreven, met
een jaarlast van € 13.214. Punt Welzijn heeft reeds bij de verhuizing van de kantoren naar
Beekstraat 54 aangetoond in staat te zijn om binnen een geraamde begroting in eigen
beheer de verbouwing te regelen.

Vragen?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons collegebesluit van 19 juli 2016 inzake
Verhuizing De Roos (BW-009784), dat voor u beschikbaar is via de TILS-Iijst.

Met vriendelijke groet,
en wethouders,

\,

M.H.F. apen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. ns
bu
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Toekomst locatie Beekstraat 29 de Roos
Uitwerking opdracht naar aanleiding van

. de intentieverklaring d.d. met de gemeente Weert, Wonen Limburg, Rick en Punt Welzijn 29
september 2015

. de bezuinigingsopdracht opgenomen in de notitie Kiezen met Visie Punt Welzijn d.d. 13
oktober 2015,

Betreft tussenrapportage d.d. B juli 2016
Theo van Ekerschot
Manager Punt Welzijn



Aanleiding

Intentieverklaring onderzoek toekomst accommodaties in het M untcomplex.
Op verzoek van de gemeente Weert (als eigenaar van het pand), heeft het college van
Burgemeester en Wethouders verzocht in te stemmen met een onderzoek naar een mogelijke
andere bestemming voor de accommodaties van de culturele instellingen in het Muntcomplex.
Gemeente Weert, Wonen Limburg, het RICK en Punt Welzijn sloten op 29 september 2015 daarvoor
een i ntentieovereenkomst.

Kiezen met Visie Punt Welzijn
Als onderdeel van een grote bezuinigingsopdracht, verwoord in een notitie kiezen met Visie, is een
gefaseerde bezuiniging ingevoerd van € 400.000,- op de structurele subsidie. In samenwerking
heeft het college,samen met Punt Welzijn de welzijnsactiviteiten geanalyseerd. Een belangrijk
onderdeel van dit traject omvat dit onderzoek naar de toekomst van De Roos. Dat moet gaan leiden
tot een eigentijdse, integrale inloop en een forse besparing. Dat voorstel is uitgewerkt in een
keuzekaart "De Roos Kiezen met Visie". Daarin staat opgenomen dat het doel van de Roos is, het
exploiteren van een ontmoetingscentrum met horeca voorziening, het beschikbaar stellen en
zorgdragen voor het onderhoud van die accommodatie, het ondersteunen van vrijwilligers(groepen)
die van de accommodatie gebruik maken en het faciliteren van een open-inloopfunctie (incl. biljart).
De Roos is er voor en door vrijwilligers, De professionele ondersteuning is.
Het is de vraag of deze accommodatie onder de vlag van Punt Welzijn geëxploiteerd moet worden of
een andere rechtspersoon daarop inspeelt. (het faciliteren van een accommodatie is niet de
kerntaak van een welzijnsorganisatie).

Besluit Punt Welzijn naar aanleiding van deze twee opdrachten.
Het is voor ons geen optie om in het kader van de bezuinigingsopdracht, de Roos op de huidige
locatie te handhaven. In het kader van de intentieverklaring is dat al snel ingebracht. Los van het
feit of het onderzoek naar een andere bestemming al dan niet een positief besluit op levert, als Punt
Welzijn zullen wij ten alle tijden de Roos op verdieping in het Muntcomplex verlaten. Daarmee is
deze opdracht van de intentieverklaring ingevuld,

Onderzoeksopzet
Onze projectopzet is als volgt

1, Gegevens verzamelen
2. Oplossingsrichtingen benoemen en uitwerken
3. Keuzes maken verder uit te werken scenario
4. Plan van aanpak uitvoering scenario opstellen.

Ten behoeve van de uitwerking is een projectgroep samengesteld bestaande uit Mieke Crolla
medewerker Team accommodaties, Hanneke Alofs medewerker Team accommodaties (tot 1 maart
2016) Joke Milczarek (vanaf tr maart 2016) en Theo van Ekerschot manager, Daarnaast is een
klankbordgroep samengesteld van gebruikers en huurders van de huidige Roos. Met de vrijwilligers
van de accommodatie wordt afzonderlijk gesproken. Zij denken mee over toekomstige oplossingen

Ten behoeve van de uitwerking van de intentieverklaring Muntinstellingen is door de gemeente
Weert een projectgroep samengesteld, bestaande uit; Wethouder Frans van Eersel, Ger Verstegen,
namens Wonen Limburg, Emiel Florack, namens Rick, Theo van Ekerschot, namens Punt Welzijn en
Paul Verhappen ambtelijk ondersteuner namens de gemeente Weert



Uitwerking
De Roos is in 1976 tot stand gekomen als een ouderensociëteit en in 1995 ingrijpend verbouwt. De
accommodatie is nu bruto L220 m2 groot. Vanaf de start van het onderzoekstraject heeft niet een
accommodatie voorop gestaan, maar het "herhuisvesten/behouden" van de activiteiten. De
bezuinigingsopdracht, maakte dat 1 locatie elders niet mogelijk was/is. Alleen met een aanzienlijke
beperking van het aantal vierkante meters is de opdracht te realiseren.
De netto-lasten van de huidige Roos bedragen € 135.000,-- (begroting 2OL5 zie bijlage 1). In de
bezuinigingsopdracht wordt de bezuiniging berekent op 50o/o van de huidige netto last (=€ 67.500,-)
Daarnaast behoeft de gemeente niet in de Roos te investeren (meerjarig onderhoud komende 20
jaar gemiddeld € 68.750,-- en brandvoorzieningen € 325.000,-) en kan deze locatie een andere
bestemming krijgen en/of eventueel verkocht kan worden.
Bij de herschikking van activiteiten bieden wij bijzondere aandacht aan de open inloop, de
activiteiten van KBO Centrum en de Stg Dagopvang.

Op basis van bovenstaande is gestart met een inventarisatie van mogelijkheden en afwegingen;
. Programma van wensen van de gebruikers (zie bijlage 2);
. Potentiele locaties in de binnenstad (zie bijlage 3 en bijlage 4 voor de mogelijkheden in

Cwartier);
o Investeringskosten (zie bijlage 5).

Conclusies en aanbevelingen
Het programma van wensen van de gebruikers is met de partijen door genomen. Duidelijk is
geworden dat de wensen vaak afgestemd zijn op het huidige gebruik, Bij het doornemen van het
programma bleek het wensenpakket in vierkante meters bijgesteld kon worden. Het resultaat van al
deze gesprekken laat globaal de volgende wensen zien.

o Een open inloop met biljart, buffet en toiletvoorziening, op de begane grond, met een
oppervlakte tussen de 175 en 200 m2, bezetting 11 dagdelen (overdag) per week. Ruimte is
ook afzonderlijk in de avonduren te gebruiken door een afzonderlijke toegangsdeur;

. Een activiteitenruimte (met een oppervlakte van 50-65 m2) met een berging, bezetting 6-8
dagdelen (overdag ) per week;

o Een activiteitenruimte (met een oppervlakte van 65-100 m2) met een berging, bezetting 4-6
dagdelen (overdag) per week;

. Een ruimte voor grote incidentele activiteiten (10-14 keer per jaar) met een oppervlakte van
250 tot 350 m2 en bijbehorende bergingen;

. Ruimtes voor de stichting Dagopvang; activiteitenruimte 7O m2 rustruimte 20m2, (eventueel
keuken en toiletvoorziening)

Gezien het incidentele gebruik van een grote ruimte is niet gezocht naar het realiseren van een
eigen ruimte hiervoor, maar wordt specifiek gezocht naar "commerciële" ruimtes daarvoor in de
binnenstad. Gedacht wordt daarbij aan het Buurthuis Fatima, de grote zaal van Verpleegtehuis
Martinus, de foyer van het theater, de ruimtes bij Hotel Jan van de Kroon, Antje van de Statie en de
Soos. Mogelijk op termijn ook de Poort van Limburg.

Potentiele locaties
Er heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van beschikbare panden in de binnenstad
(binnen en aan de singels). Een aantal panden vielen qua locatie af, andere omdat de vorm van het
pand zich niet leende voor de gewenste functies en weer andere gewoonweg omdat ze te duur zijn
(gezien de bezuinigingstaakstelling). Enkele huurders hebben voorafgaande aan de verder
uitwerking en invulling al een andere locatie gevonden (bv zangkoor LKV, en de bridgedrives,
computercursussen (naar Bibliocenter), pedicure). Een aantal administratieve taken van vrijwilligers
initiatieven zijn onderbracht in de kantoren van Punt Welzijn in Cwartier.
Met de Kbo is gesproken over de momenten dat zij een grote ruimte (250 m2 en meer) nodig
hebben. Zij vinden het realistisah dat een dergelijke ruimte niet in de alternatieven meegenomen
wordt en zullen zelf naar alternatieven zoeken (Munttheater, Jan van de Croon enz).

Op basis van en het (resterende) programma van wensen en de functionaliteit van de panden,
trekken wij de conclusie dat de locatie Beekstraat 54 het meest geschikt is voor een invulling van



het programma van wensen. Wij hebben daarvoor opties uitgewerkt en aan de gebruikers
voorgelegd, Mede door de combinatie van verschillende initiatieven en het inrichtingsvoorstel zijn de
meeste gebruikers content.

Het specifieke programma van wensen van de Stichting Dagopvang vragen bijzondere aandacht.
Door ons (Punt Welzijn) is een voorstel uitgewerkt waarvan ook de stichting gebruik kan maken.
Echter in dat voorstel (activiteiten ruimte 101 en 102) zijn niet alle wensen te realiseren (met name
toiletvoorziening en keuken). Bovendien is de stichting in overleg met de gemeente over de
toekomst van de dagopvang voorzieningen in zijn algemeenheid en die van de stichting in het
bijzonder. In dat kader is in overleg met de gemeente en de stichting Dagopvang besloten om deze
voorziening vooralsnog buiten de opdracht te laten en als afzonderlijk traject op te pakken.

Voorgestelde locaties binnen het Cwartier.
Voorgesteld wordt om drie verschillende ruimten in het Cwartier te gaan gebruiken; één
inloopruimte en twee activiteitenruimten. Daarnaast kunnen ook twee vergaderkamers en eventueel
kantoorruimtes die Punt Welzijn nu al huurt en gebruikt, door derden gebruikt en/of gehuurd
worden.

De eerste ruimte betreft een ruimte op de begane grond inclusief de ruimte voor de trouwzaal die
momenteel ook al in gebruik is. Er ontstaat een ruimte van iets minder dan 150 m2 en aansluitend
een toiletgroep inclusief een invalidetoilet. Er wordt een klein buffet geplaatst en enkele kasten voor
opslag van materiaal.
De ruimte ligt direct aan de achterzijde bij de ingang naar het parkeerdek.

Hr 'F 0 q

m
In de open inloop zijn geen mogelijkheden voor een directe koppeling naar een activiteitenruimte.
Activiteiten, ook die eerst in de inloop plaats vonden (koersballen bridgen Roos actief, kaarten
maken breien enz), dienen naar een activiteitenruimte verplaatst te worden. Deze ruimten hebben
wij gevonden op de le verdieping (2 ruimtes),
Op basis van de huidige activiteiten en wensen van huurders zou één activiteitenruimte voldoende
kunnen zijn, doch deze is dan voor 95olo in gebruik. Kijken we naar de gewenste tijden van de
activiteit dan levert dat qua bezetting, veel problemen op. We gaan dan ook uit van twee
activiteitenruimten en hebben onderzocht naar aanvullende gebruikers/huurders.

De eerste activiteitenruimte is een grote ruimte voor de activiteiten ruimte zoals koersballen, MBvO,
yoga, zangkoor, bridgen enz. Naast de grote ruimte is er een portaal / kleine opslag / kleine
kleedkamer en een ruimte voor een gesprekje / opslag tafels stoelen en een pantry, De ruimte krijgt
een eigen koffievoorziening die werkt met muntjes. Indien ook Rick voor het Cwartier kiest, kan
overwogen worden om deze ruimte ook voor hun activiteiten in te zetten (overdag voor de
activiteiten van Punt Welzijn en in de avonduren voor Rick).
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De tweede activiteitenruimte is iets kleiner. Hij ligt direct aan de lift en heeft de mogelijkheid (door
het plaatsen van een extra deur) om ook het voorportaal van de voormalige raadszaal bij de
activiteiten te betrekken. Deze ruimte is voor kleinere gezelschappen en activiteiten.
De ruimte biedt ook eventueel een mogelijkheid voor de Stg Dagopvang om 3 dagdelen te huren,
indien een alternatieve eigen accommodatie niet tot de mogelijkheden behoren,
Door Cwartier wordt de mogelijkheid aan alle huurders gegeven om vergaderruimten om niet te
gebruiken. Deze bevinden zich nu op de begane grond naast de voormalige trouwzaal. Deze ruimtes
worden in deze plannen nu ingezet voor de open inloop.
In overleg met Cwartier is nu afgesproken dat wij de huurmogelijkheid voor een vergaderruimte
gaan overnemen, tegen een vaste huur van € 14.500,-- (in de vorm van korting op de huur).

Naast deze twee activiteitenruimtes hebben we ook voor derden onze vergaderruimtes kamer 130
en 131 beschikbaar en voor de administratieve werkzaamheden kan men gebruik maken van de
flexplekken van het kantoor van Punt Welzijn.

Deze ruimtes zijn aan alle huurders en gebruikers van de huidige Roos gepresenteerd, Men is
enthousiast over de gevonden oplossingen en de gebruikers zijn blij dat binnen de singels van de
binnenstad een goede (weliswaar aanzienlijk kleinere) oplossing gevonden is.



Financieel
Om de ruimten aan te passen dienen de nodige investeringen gepleegd te worden. Wij ramen de
totale investering op een bedrag van € 112.318,-- (inclusief BTW zie bijlage 4).Op zich een groot
bedrag doch voor een deel (C45,2K) heeft dit betrekking (achterstallig) onderhoud (vervanging
vloerbedekking , schilderen, plafond op orde). Gezien de resterende looptijd van het toegestane
gebruik door de gemeente wordt de genoemde investering in 8,5 jaar afgeschreven

Hoe ziet het globale exploitatie en investeringsprogramma eruit?

* geschatte huur 80m2 x € 100,--
** extra huur gedeelte wordt al gehuurd)
*xx (in 8,5 jaar gezien resttijd contract Cwartier)

Door de verhuurder Cwartier wordt de mogelijkheid aan alle huurders gegeven om vergaderruimten
om niet te gebruiken. Deze bevinden zich nu op de begane grond naast de voormalige trouwzaal.
In overleg met Cwartier,'is nu afgesproken dat Punt Welzijn de huurmogelijkheid voor een
vergaderruimte van Cwartièr gaan overnemen, tegen een vaste huur van € 14.500,-- (mogelijk in
de vorm van een korting van genoemd bedrag op de huur).

In de exploitatieopzet zoals bovenstaand opgenomen hebben wij als uitgangspunt genomen dat de
personeelskosten en de activiteitenkosten gedekt worden door de inkomsten uit verhuur, bar en
overige inkomsten. De resterende bijdrage, gedekt uit het regulier subsidie, heeft dan ook alleen
betrekking op de huur, afschrijvingskosten en kosten, schoonmaak en onderhoud gebouw.
Dit uitgangspunt zal ook meegenomen worden in de verdere uitwerking van de exploitatie van de
nieuwe accommodatie zoals hieronder benoemd (in alle scenario's).

Inkomsten
Opbrengsten uit huur
Opbrengsten uit barexploitatie
Overiqe inkomsten

€ 18.500
€ 15.000

€ 500
Totaal inkomsten € 34.500

Personele lasten € 21.000
Huisvestinsslasten
Huur

Huidige huur trouwzaal*
open inloopxx
Activiteitenruimte
Activiteitenruimte 2

€ 8.000
€ 14.500
€ 16.000
€.12.870 € 51.370

Afsch rijvi ng i nvesteri ng x x x

Open inloop
Activiteitenruimte 1

Activiteitenruimte 2

€ 5.843
c 3.926
€.3.445 € t3.2t4

€.49.666
€ 33.372
€ 29.280

€ 112.318
Kosten schoonmaak € 6.000

Onderhoud qebouwen €4.000
Activiteitenkosten
Inkoop bar enz
Overioe exoloitatiekosten

€ 7.500
€ 6.000 € 13.500

Totaal kosten € 108.584
Reeds gedekt in de huidige
exploitatie 854 € 8.000
Totaal netto resultaat (ten
laste van resulier subsidie) € 66.584

root 2O17 investerin



Expfoiteren van de nieuwe accommodatie (Dit onderdeel heeft nog een nog een nadere uitwerking nodig)

Nu duidelijk is welke accommodatie het gaat worden en wat de lasten en mogelijkheden van de
exploitatie zijn, starten we met het opzetten van de beheers / exploitatie organisatie. De locatie
Cwartier is als het ware een nieuwe situatie en derhalve dient de exploitatie opzet opnieuw
beoordeeld en georganiseerd te worden. Waar mogelijk en gewenst maken we zo veel mogelijk
gebruik van de kennis en ervaringen van de medewerkers (prof en vrijwilligers van de Roos).

Bij de
a

a

a

a

a

uitwerking houden we rekening met de volgende uitgangspunten
het beheren van een accommodatie is niet onze primaire doel / taakstelling;
activiteiten worden uitgevoerd volgens het principe van vrijwilligers voor vrijwilligers
een accommodatie dient zo veel mogelijk zelfstandig te draaien. Professionele ondersteuning
staat op afstand;
in kader van onze nieuwe uitgangspunten ten aanzien van vrijwilligersinitiatieven
ondersteunen wij vrijwilligers groepen / organisaties meer op afstand (coachende rol);
het beheer van de een locatie / ruimte zou bij voorkeur bij een "zelfstandig bestuur" dienen
te liggen en indien mogelijk bij een zelfstandig rechtspersoon.

Er zijn dan 3 scenario's mogelijk;
. Op de huidioe manier doorgaan; Professional bepaald wat er wel dan niet kan, bereidt voor

stuurt, Rechtspersoorì = PW
.meteigenbestuureneventueeleenprofessionalin

een ondersteunende facilitaire rol in dienst. Ondersteuning vanuit Punt Welzijn, zoals wij alle
besturen in Weert ondersteunen als daar vraag naar is.

.E.W;rechtspersoonblijftPuntWelzijn;erontstaateengroepvrijwilligersdiede
exploitatie en de organisatie van activiteiten zelf oppakken en organiseren. Professionele
ondersteuning op de achtergrond.

Wij hebben onze partners huurders en vrijwilligers opgeroepen om aan deze nieuwe vorm van
exploitatie mede vorm te gaan geven. In eerste instantie zal een werkgroep exploitatie opgericht
worden die de inrichting van de nieuwe exploitatie op zich zal gaan nemen. Zij zullen zich tevens
buigen over de inrichting van een zelfstandig bestuur en de voor en nadelen van een zelfstandige
rechtspersoon u itwerke n

Voor 1 december moet over de wijze van invulling van de exploitatie helderheid bestaan.



Biilage I begrotino 2O15 de Roos

Totaal netto resultaat de Roos

Ì{etto bezuiniging 5oo/o

-€ t36.264

€ 67.500

€ 12.000
€ 50.000
€ 30.000
€ 92.000

€ 39.623

€ L46.64L

€ 42.000
€ 228.264

€ 75.69L
€ 21.000

€ 500
€ 1.450

€ 28.000
€ 20.000

€ 30.000
€ 12.000

Huisvestingslasten de Roos

Inkomsten

zie ook Kiezen

Opbrenqsten uit huur
Opbrenqsten uit barexoloitatie
Overiqe inkomsten

Personele lasten
Huisvestinqslasten

Water

Totaal inkomsten

Huur
Enerqie

Zakeliike lasten
Kosten schoonmaak
Onderhoud gebouwen

Activiteitenkosten
Inkoop bar enz
Overiqe exploitatiekosten

Totaal kosten

root 2O15



Opmerk-
inqen

Bar e.d.

Ja, met
koeling,
koftieappara
at servies
e.d.
Huidige
prijzen zijn
prima.
Vrijw. V.d.
Roos kunnen
ingezet
worden

Mogelijkheid
om
consumpties
af te nemen.
Huidige
prijzen zijn
prima.
Kunnen geen
barvrijwillige
rs leveren

Mogelijkheid
om
consumpties
af te nemen.
Huidige
prijzen zijn
prima.

Mogelijkheid
om
consumpties

Keu-
ken
Jâ,
niet
om te
koken

nvt

nvt

Toilet-
ten
Ja en inv
toilet;
Douche
voor
ongeluk-
jes

Ja en
inv.
Toilet;

Ja

Ja en inv
toilet

Berging

Open kast
voor
opbergen
spullen als
het een
eigen ruimte
is.
Ruimte voor
stallen
scootmobiel,
looprekken,
rollators,
rolstoelen
Afsluitbare
bergruimte

Nvt

Ruimte voor
42
keukasties

Gebruik

11 dagdelen p/week
ma. t/m za.mo.
9.00 - 17.OO; za.
Van 9.00 - 13.00
20 - 90 pers.
Tafels, stoelen, 2
biljarts, leestafel, tv,
radio, geluidsinst.
wifi,
gezelschapsspelen,
krant, leesmap,
kaartspellen

1x p/week
Wo. Mi. Van 13.30 -
16.30
25 pers.
Tafels en stoelen
1 tafel voor verkoop
spullen

lx per 2 weken
2 groepen
di. mo 10.00 -
12.00
di. mi. 13.00 -15.00
Max. 12 pers.

11 dagdelen ma. t/m
vr. van 9.00 - 17.00
Za. Van 9.00 -

Parkeren

Ja, op
loopafsta
ñd,
fietsstalli
ng

Ja, voor
deelneme
rs en
Anita.
Ook
fietsensta
lling

Ja, voor
club en
wedstriid

Locatie

Begane grond of
verdieping met lift,
Centrum Weert,
makkelijk bereikbaar
voor minder mobile
mensen, zichtbaar
van buitenaf

Begane grond of
verdieping met lift,
Centrum Weert

Begane grond of
verdieping met lift,
Centrum Weert

Begane grond.
Liever niet op
verdieoino ltenzii bii

Ruimte/prijs

PW

PW

PW

PW
wel
huur

300m2
24O m2
Exclu-
sief deel
biljart

In
combina
tie met
de Open
Inloop

Graag in
combina
tie met
de Open
Inloop

Graag in
combina
tie met

Inloop de
Roos

Roos
Actief;
Hand-
werk-
groep
de Roos

De Roos
Actief :

Kaarten
maken

Biljart-
club
de Roos



Geen
vrijwilligers
beschik-
baar voor
barlbuffet

Vrijwilligers
nodig voor
organisa-tie
koers-ballen
en barlbuffet

af te nemen.
Normale
prijzen.

Geen vrijw.
Beschikbaar
voor
bar/buffet.

Voor en in
pauze
worden
consumpties
gekocht.
Huidige
prijzen zijn
prima.
Mogelijkheid
om
consumpties
af te nemen,
Huidige
prijzen zijn
orima.
Na afloop
mogelijkheid
om
gezamenlijk
koffie te
drinken

Na afloop
mogelijkheid
om
gezamenlijk
koffie te
drinken

Nvt

Nvt

nvt

nvt

Gewoon
toilet
volstaat

Ja

Ja

la

(t,b,h:
4,t3;O,95;
0,19 m.

Afsluitbare
bergruimte

Bergruimte
voor karretje
en kofier
met
materialen
op te bergen

Afsluitbare
bergruimte
ca. 2 m3
voor
ligmatjes

Afsluitbare
bergruimte
ca.4 m3
voor
materialen

13.00

35 - 40 pers.
2 biljarts, -keu's en
ballen, 2
biljartklokken en 42
keukastjes (deze
materialen zijn nu
allemaal in de Roos
6x pljaar
Zo. Mi. Van 14.00
/t7.OO 45-50 pers.
Voldoende tafels en
stoelen kien -
materialen van de
Roos. Vaste en
loopmicrofoon
1x p/week
Hele jaar door
Wo.van 9.00 -12.30
30 pers,
Alle
koersbalmaterialen
van de Roos
6 groepen,
1xp/week
Ma. 9.00 -10.00
10.15 - 11.15;
11.30 - 12.30
Wo. 9.00 -
10.00;10.15 - 11.15
Per groep 12 - 15
Ders.
2 groepen, lx
p/week
Wo. 10,45 - 11.45
Do. 10.00 - 11.00
Per groep 13 - 18
pers.
Stoelen en
eluidsinstallatie tbv

bezoeker
s

Ja en
fietsensta
lling

Nee,
alleen
fietsensta
lling

Ja, in
nabijheid

Ja, in
nabijheid

de RoosO of
verdieping met lift,
Centrum Weert

Begane grond of
verdieping met lift,
Centrum Weert

Begane grond of
verdieping met lift,
Centrum Weert

Begane grond of
verdieping met lift,

Begane grond of
verdieping met lift,

bit-
jart

PW
Betal
en
nu
€55,-

PW

KBO

KBO

de Open
Inloop

Min.
150m2
Nu 60
m2

300 m2
1 open
ruimte

15x20
m.=
300 m2
Open
ruimte
zonder
oilaren
65 m2
Met
omkleed
moge-
lijkheid

160 m2
Met
omkleed
mogelijk
heid

Nu in
ballet

en vnJ
biljarten
tijdens
inloop

De Roos
Actief :

Kienen

De Roos
Actief :

Koersbal

KBO
Yoga

KBO
ZIB =
(Zorge-
loos in
beweging
)



Geen
vrijwilligers
voor
barlbuffet
beschikbaar

De2
bridgeclubs
graag op
dezelfde
Locatie ivm
gezamelijk.
Gebruik
materialen

Mogelijkheid
om
consumpties
af te nemen.

Koffie/thee/f
ris max.
1,50

Kunnen geen
vrijw.
leveren

Tussentijds
samen
koffiedrinken

Mogelijkheid
oml
consumptie
af te nemen

Koffie/thee

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Ja en inv
toilet

ja

Ja

ja

Ja

2 schappen
in afsluitbare
kast;
Samen met
Seniorenbrid
geclub Weert

Afsluitbare
kast voor
bridge
materiaal

Afsluitbare
bergruimte
Vz m3

Nvt

Opbergkast
met slot

muziek

lx p/week (niet in
juni, juli en
augustus)
Op vr. 13.00 - 16.30
46 pers.
Bridgemateriaal

lx p.week
Uitgezonderd aug.
En sept.
Bridgen
op wo. 13.00 -16.30
Bridgebenodigdhede
n

lx p/week
di. 13.00 -16.00

16 - 24 pers.

Sxvan sept. - juli
Ma. 14,00 - 16.00

Max. 10 pers

6x
Vergaderingen
Donderdag
9-t2
I pers.
1x p. 2 mnd
Workshop
2 uur

Ja

Voor
auto's en
fiets

Parkeerg
elegenhei
din
nabijheid

Niet
perse
noodzake
rijk

Ja

Begane grond of
verdieping met lift,

Centrum
Begane grond of
verdieping met lift

Begane grond of
verdieping met lift

Begane grond of
verdieping met lift

Verdieping

PW
Ver-
ge-
lij -
baar
met
de
Roos
PW
€25,
max
p.m¡
d.

KBO

PW

Ext.
€2O,-
pd

Ext
Red.
prijs

zaal
Rick

56 m2
(voor 12
tafels
en 50
stoelen)

Ruimte
voor 12
tafels
en 48
stoelen

65 m2

Ruimte
met 1

tafel
met 10
stoelen
15 m2

Vrijdag
bridge
club "de
Roos"

Senioren
Bridge
club op
woens-
dag

KBO
Bridge

De Roos
actief :

leesclub

Senioren-
koepel

Marianne
Jeurissen



1 open
ruimte,
dansvloer
in het
midden.
zit-
gelegen-
heid erom
heen
Vrijwilligers
nodig om
activiteit te
draaien en
voor
bar/buffet

Koffie/thee/
frisdrank

Inzet eigen
vrijwilligers

Koffie/thee/
frisdrank

Inzet eigen
vrijwilligers

Tijdens
activiteit
barlbuffet
doorlopend
geopend.
Huidige
prijzen zijn
prima.

Compl
eet
ingeric
hte
keuk-
en

Evt.
afi¡ras
kunne
n
doen

nvt

Invalide-
toilet met
inloop-
douche
(toeganke
lijk met
rolstoel)
en
toiletkast
voor
verzor9-
ings-
materiaal

Ja

ja

Afsluitbare
kasten

Afsluitbare
bergruimte
1/z m3

nvt

1x p/week hele dag
2 dagdelen
1x p/week Vz dag
1 dagdeel

8x p/jaar
Vergaderingen,
kienen en lezingen
40 -140 pers.
Tafels, stoelen
gelu idsinstallatie
en projector met
scherm
15x p/jaar
Dansen
Zo. 13.30 - 17.00
80 - 120 pers.
Podium voor
artiest e.d.

"Laat- en
losplaats"
voor de
deur"

In
nabijhei
d

Ja

Goed toegankelijk
voor mindervaliden
en voldoen aan
gebruikers
vergunning.
Goed bereikbaar
voor auto's om
deelnemers uit te
laten stappen voor
de deur

Begane grond of
verdieping met lift

Begane grond of
verdieping met lift
In Centrum

KBO

PW
Huur
nu:
55,-

Recrea-
tie:
100m2
Relax:
24m2

400
m2

400
m2

Stichting
Dagop-
vang /
huis-
kamer de
Roos

KBO
div. act.

De Roos
Actief :

dansen



In de inventarisatie is de gebruikers gevraagd om aan te geven waar men zelf denkt dat eventueel de activiteiten kunnen landen. Genoemde
alternatieve ruimtes: C-wartier, Zorgcentrum Martinus, Kesselstraat, V&D, Kantine Ververshof is op woensdagmorgen vrij (opm.
koersbalgroep), Aan de Bron, Leuken, Liefst de (huidige) Roos, Beekstraat 54 (ruimte burgerzaken), Beekstraat 62 of 68
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Ruimtes cwartier

I e etage

I vrie¡u¡mr€j

f vshuurderu¡mtes

J tnontie

o
t(o
o
n
3
o
q,

o
{
A)

õ'

)



€ 10-m
€
€ 5m

a 76.ü227%

*stâaftkostenaannemer
¡ vôôrhê.eìd¡ns ên bêsÞleidins bâsis is âlles uitbesteden eãn âånnemer

two €
3%€

6.734

2.222

€6
412 € 8.3@ € 20

19r

196

196

195

196

195

eledr¡sche âanpâss¡ngen

toegângssysteem

verlióting
saniÞir en loodgieterswerk
risi6 en ê¡ndsôoônmaak

€ 19m1r19t

1(1*ellpen n¡puwê Itvptuânsên furenì

€ 1m
f19€rêrtêrênde minimålê ãenoãsçinspn

109/110 86 kantoor

{ad¡v¡teiten)

107 32 kopìe
(âctivite¡ten)

16 brândwerend

106 Loonadm¡n¡stratie
(adivite¡ten opslag)

€ 29.795

195 116 e 8.795 € 7s2

iotâal

10 & trouw¿aal

{iñloop)

7Z besp.ekingskamer

{inloop)

73 35 besprekingskamea
(¡nloop)

74 45 gang

(¡nloop)

bestaande deurwordt
n¡et dichtgezet

To¡let 20 Doudìe
(to¡let)

diverse 196 onbenoemd
€(..hr¡.wÀrd^.¡iño ho.tãrñ¡Þ hc<ñrÞ!iñr<LåñÞr

€ 1m1ffi
€

1tr1qtrr¡n¡tãir nl'rç lô,iiñên êñ tôilÞtvôôrtiÞñi¡rÞñ
15rniÞùw ôlãfond nlùs vÞru¡idÞreñ

€

€ 7S1^ô¡r,r",,. ñiêì,w inhôr'wÞñ
Niêuwê Pãntd 11 mêtprônder€n bôvên kesten

€ 7ffi7ú{iwa..a L,.t¡ñ mâ!eñ ¡f.l¡,irhââr
€ 1.5m1sfr

êal:fññ¡ wêilii¡Á.Þ^ añ va.ñia' 
'wa^

€ 6751S4\

117

€ 2507q
r3!riÞuw ôlâfônd ôlus vÞtuiidêrên

1mûr.hil¡Þrãñ m""r cñ wÞñ<rcr
€ 7AOr2tlieuwê vlôêrbedÞkkins lêssên

1m1mJñññ ú¡:n¡ mãi c,ño

€ 155€ 5.2m

€ w{ai1ia"w ñl"f^ñd ñl"a waú¡idÞ.ên
€ 1.m1ffilÞur di.htrêtteñ 1ããr trâôoênhuis

?m1)
€ 7æ{2E1¡ëùwê vlÕerhêdêkkìns lessên

qmunñ,<<an r,ñ ¡a hâ(r:rndÀ.irr'¡ria
€ 1.5ml5mrlÒôð wâñd tuçiêñ 72173

€€

€ sm5m
:cletr¡sche vloêr WCDvoor Bil¡ârd

€ 15m1mrfúa.!Ã^ h"ìrêññr.¡r
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