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Uitvoering motie Poort van Doorwerth

Beste raadsleden,
Op 25 november 2020 informeerden wij u over onze aanpak met betrekking tot de door u op 5
november 2020 unaniem aangenomen motie “Poort van Doorwerth”. In deze raadsbrief informeren
wij u over de uitkomsten en leggen wij het plan Samen Doorwerth voor wensen en bedenkingen bij
u ter inzage.
Doel van de ontmoetingsfunctie in het gebouw “De Poort van Doorwerth”
Uw raad heeft uitgesproken dat Doorwerth een dorpshuis moet behouden en het college
onderschrijft dat. Wij willen het gebouw de Poort van Doorwerth inzetten om zo veel mogelijk
maatschappelijke organisaties ruimte te bieden om zo een ontmoetingsfunctie voor het dorp te
handhaven. Er zijn wensen voor ontwikkeling van de invulling van de Poort van Doorwerth, zoals
het bereiken van een grotere doelgroep en meer verschillende activiteiten. Daarbij moet ook recht
worden gedaan aan het – zoals in de raadsvergadering uitgesproken - maatschappelijk kapitaal,
zoals vrijwilligers en de betekenis van de ontmoetingsplek voor kwetsbare ouderen.
Randvoorwaarden
Een belangrijke randvoorwaarde is dat het plan budgetneutraal is en dat er geen structurele
subsidie meer beschikbaar is. Ook noemt u in de motie de voorwaarden dat het een sociaal,
dorpsgericht en constructief plan is. Ook hecht de opdracht van de raad aan duidelijke
evaluatiemomenten. We gaan uit van de duur van 3 jaar, gezien de onzekerheid van een nieuw
ontmoetingscentrum.
Plan Samen Doorwerth
Het college is verheugd dat Bewonersbedrijf Doorwerth en Renkum voor Elkaar de handen ineen
hebben geslagen om te komen tot een plan dat wat ons betreft aan de door de gemeenteraad
gestelde kaders voldoet. De combinatie van het sociaal ondernemerschap van het Bewonersbedrijf
als de expertise van Renkum voor Elkaar maakt dat wij vertrouwen hebben dat er een situatie gaat
ontstaan waarbij elke inwoner in Doorwerth zich thuis kan voelen. Beide partijen zijn als gaan
“oefenen” in het gebouw en zien dat steeds meer inwoners de ontmoetingsfunctie (her)ontdekken.
Er is nadrukkelijk veel aandacht in het plan voor bewonersparticipatie en er is de afgelopen tijd
geïnvesteerd in goede samenwerkingsrelaties.
Investeringen
Er zijn in het huidige gebouw investeringen nodig. Het bewonersbedrijf en Renkum voor Elkaar
werven fondsen om deze te bekostigen en de gemeente ondersteunt daarbij. Zo zijn wij
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Bijlage

Gemeente Renkum
bijvoorbeeld penvoerder voor een subsidie van de Provincie waar buurthuizen een aanvraag voor
kunnen doen voor een verbouwing.
Evaluatiemomenten
Met het Bewonersbedrijf Doorwerth zal ieder half jaar een bestuurlijk overleg plaatsvinden, of zo
vaak als nodig. Over de inhoudelijke doelstellingen wordt in de huidige cyclus die er is van planning
en control met Renkum voor Elkaar gesproken.
Kanttekening
Op dit moment gelden nog altijd de huidige coronabeperkingen. Deze zorgen dat er een hoger
risico is dat inkomsten niet worden gehaald of activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd. Net als
bij andere buurthuizen ondersteund de gemeente waar nodig en waar dat kan.
Procedure wensen en bedenkingen
U kunt uw wensen en bedenkingen mailen tot 30 maart naar Esther van Haarlem
(e.van.haarlem@renkum.nl). Mocht u een gesprek wensen, neemt u dan contact op met Esther van
Haarlem en/of portefeuillehouder Marinka Mulder (m.mulder@renkum.nl).
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