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Betreft de wrange situatie inzake de Poort van Doorwerth.
Wij verzoeken het college de vragen te beantwoorden voor de behandeling van de Begroting 2021.
Vragen1
Vraag 1 Is het juist, dat het college gesteld heeft, dat er geen geld meer zou zijn om de Poort van Doorwerth open te houden? Zo ja, is dat dan niet een bevoegdheid van de raad om daarover te besluiten?
Antwoord Op 16 december 2015 heeft uw raad besloten tot aankoop van de Poort van Doorwerth. De kosten
voor aankoop van het pand (€ 100.000,-) zouden per 2021 op basis van bovenstaand besluit voor
diezelfde 100.000,- ingebracht worden in de grondexploitatie. Daarom loopt het huurcontract dat
het toenmalige college met de stichting de Poort van Doorwerth is aangegaan van rechtswege af op
31 december 2020.
Om die reden is er sinds 2016 vanaf 2021 geen financiële ruimte voor vergoeding van exploitatiekosten of budget voor groot onderhoud voor De Poort opgenomen.
Vraag 2 Bestaat de subsidie aan de Poort uitsluitend uit een bijdrage voor de energiekosten t.w. 12 x
1.083,33 of afgerond 13.000 euro op jaarbasis?
Antwoord Voor een overzicht van de subsidie en de onderliggende berekening verwijzen wij u naar de raadsbrief Poort van Doorwerth d.d. 27 oktober 2020
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Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de vragen zijn
ingediend bij de griffie.

Schriftelijke raadsvragen
Vraag 3 N.a.v. de tekst op facebook van Ellen Rozenboom, voorzitter stichting Poort van Doorwerth vragen
wij ons af of de weergave overeenkomt met de mening van het college
Antwoord Wij herkennen ons niet in de weergave door de voorzitter van de Stichting de Poort.
Vraag 4 Is er transparant overleg geweest (zie de verwijzing over zwijgplicht)?
Antwoord De gemeente heeft vele overleggen gevoerd over De Poort van Doorwerth en het Masterplan Doorwerth. De beschikbare informatie is altijd transparant gedeeld met alle betrokkenen.
Vraag 5 Het beeld wordt geschetst als zou de gemeente de kerngroep bevoordelen t.o.v. de Stichting de
Poort van Doorwerth. Is een actieve rol van de overheid in deze wel op zijn plaats?
Antwoord De Kerngroep centrum Doorwerth is destijds in het leven geroepen door Dorpsplatvorm Doorwerth
en in de raadsvergadering van 30-09-2015 bekrachtigd om de mogelijkheden voor een gebiedsontwikkelingsplan ofwel centrumplan Doorwerth te onderzoeken. De werkwijze tussen gemeente en
kerngroep is uitgewerkt in een samenwerkingsverklaring die gezamenlijk is opgesteld. Deze is op 30
januari 2014 ondertekend door toenmalig betrokken wethouder en door de voorzitter van het bewonersplatvorm Doorwerth en begin 2015 verlengd. Het is de taak van de kerngroep om te zorgen
voor voldoende draagvlak in Doorwerth. Tijdens een excursie naar een dorpshuis is een aantal mensen opgestaan die, met ambtelijke ondersteuning van de gemeente, de mogelijkheden van het Odeel heeft onderzocht. Uiteindelijk heeft Spectrum een haalbaarheidsstudie gedaan in opdracht van
de kerngroep. De stichting Poort van Doorwerth is hier altijd actief bij betrokken.
In eerdere gesprekken heeft de stichting Poort van Doorwerth uitgesproken dat zij niet zonder de
(in)directe subsidie van de gemeente de exploitatie rond kunnen krijgen. De gemeente heeft ook in
het laatste gesprek gevraagd aan de stichting om samen op te trekken met de werkgroep (inwonersinitiatief) bij het uitwerken van een kostenneutrale businessplan.
Vraag 6 Wie maken deel uit van de kerngroep, wat was hun taak en welk draagvlak hebben zij? Ontvangt de
kerngroep subsidie? Zo ja, om welk bedrag gaat het dan?
Antwoord Zie bovenstaand antwoord. De kerngroep heeft een bedrag van € 30.000, ontvangen via de leefbaarheidsregeling van de provincie.
Vraag 7 Waarom heeft het college de ontwikkeling rondom de Poort van Doorwerth niet teruggekoppeld aan
de raad(scommissie)?
Antwoord De gemeente heeft tijdens de besloten bijeenkomst op 15 oktober aangegeven de raad te informeren door middel van een raadsbrief. Deze heeft u onlangs ontvangen.
Onze informatie is dat de Stichting De Poort prima functioneert, dat veel vrijwilligers door de jaren
heen aangetoond hebben de inwoners prima te kunnen dienen, de consumpties voor eenieder betaalbaar te houden etc.
Wat de PRD betreft zien we graag, dat de Stichting De Poort van Doorwerth haar werkzaamheden
blijft voortzetten en dat met behoud van 15.000 euro subsidie. Vanuit het oogpunt van doelmatig
werken is het goed om te bezien of het vanaf 2023 mogelijk financieel anders kan.
Fractie PRD / woordvoerder Jan Koelewijn
N.b. Bij de vragen is door PRD een bijlage opgenomen. Vanwege AVG richtlijnen verwijzen wij u
voor de inhoud naar het Facebookbericht van Dorpshuis De Poort van Doorwerth d.d. 15 oktober
2020.

2

