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Tijdens de raadsvergadering van 5 november heeft u unaniem de Motie Poort van Doorwerth 

aangenomen. Daarbij draagt u het college op om 

• de sluiting van het gebouw de Poort van Doorwerth met minimaal twee maanden uit te stellen 

zodat de stichting de Poort van Doorwerth ook genoeg tijd heeft om te trachten een 

budgetneutraal, sociaal, dorpsgericht en constructief plan te maken en aan de gemeente te 

overleggen. 

• Indien de geplande afspraak leidt tot verdere gesprekken met partners (zoals de bibliotheek en 

mogelijke nieuwe partners) over de gemeenschappelijke toekomst, als college te komen met 

duidelijke voorwaarden, kaders en evaluatiemomenten t.b.v. de toekomstige samenwerking 

tussen huurders en gemeente, zodat daar later geen misverstanden over kunnen ontstaan; 

• Voordat er een besluit genomen wordt over de toekomst van de Poort, de raad te informeren 

en ruimte te geven om wensen en bedenkingen mee te geven. 

 

Net als u hechten wij groot belang aan het voortbestaan van de activiteiten van de Poort van 

Doorwerth vanwege de behoefte die er in het dorp is om op een laagdrempelige manier mensen te 

ontmoeten. De motie geeft ons de benodigde handvatten om verder te gaan.  

 

Besluit Stichting Poort van Doorwerth 

Op 8 november heeft de voorzitter van de stichting De Poort van Doorwerth ons formeel laten 

weten dat de stichting unaniem heeft besloten niet langer door te gaan met de exploitatie Poort 

van Doorwerth. Op 31-12-2020 levert de Stichting het pand leeg op aan de gemeente.  

Wij vinden het heel jammer dat de stichting het besluit heeft genomen, ondanks de opening die de 

motie hen bood om de activiteiten voort te zetten. Uiteraard kunnen wij niet anders dan de 

beslissing van de stichting respecteren.  
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Doel en uitgangspunten voortzetting Poort van Doorwerth 

Na het besluit van de stichting hebben wij ons beraden op de te zetten vervolgstappen.  

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. En wij zijn met uw raad van mening dat wij 

zeer voorzichtig moeten omgaan met het maatschappelijk kapitaal zoals vrijwilligers en 

opgebouwde netwerken. Er zijn inmiddels verkennende gesprekken gevoerd met diverse potentiele 

partijen over de mogelijkheden om budgettair neutraal een ontmoetingscentrum te exploiteren. 

Tijdens die afzonderlijke gesprekken hebben wij tot ons genoegen gemerkt dat de partijen zelf 

inmiddels ook de mogelijkheden om samen te werken aan het onderzoeken zijn.  

 

Doel en uitgangspunten  

Ook blijkt er een wederzijdse behoefte aan een helder kader voor de exploitatie. Voor het 

activiteitenkader baseren wij ons op het kader voor het Ontmoetingsdeel van het LOC dat ook is 

geschetst in het rapport van Bureau Tien. Hierbij de link naar deze raadsbrief en bijlage: 

https://raad.renkum.nl/Documenten/raadsbrieven/2019/10 

 

Doel en uitgangspunten Leer- en Ontmoetingsdeel 

• Ontmoeting en activiteiten, opvang en scholen; 

• Wijkgericht, dorpshart; 

• Optimale ontwikkeling van kinderen; 

• Ontmoeting van alle inwoners 0-100; 

• Cultuur, educatie, sport, natuur en recreatie; 

• Thuis voelen, open inloop, laagdrempelig; 

• Verscheidenheid aan bezoekers; 

• Adequaat en professioneel beheer en een haalbare exploitatie; 

• Meerdere partijen bereid tot samenwerking. 

 

Ook de uitgangspunten bij het delen van het gebouw worden breed gedeeld en onderschreven: 

• Efficiënt ruimtegebruik en delen van ruimtes waardoor kostenneutrale exploitatie beter 

haalbaar wordt; 

• Breed en laagdrempelig activiteitenaanbod voor verschillende groepen bewoners. 

 

Eventuele commerciële activiteiten moeten passen in de maatschappelijke activiteiten en de 

bestemming van het gebouw  

 

Maatschappelijke uitvraag 

Zoals u in uw motie heeft aangegeven vraagt u het college te komen met duidelijke voorwaarden, 

kaders en evaluatiemomenten ten behoeve van de toekomstige samenwerking tussen huurders en 

gemeente, zodat daar later geen misverstanden over kunnen ontstaan. 

 

Voor de tijdelijke activiteiten in de Poort willen wij een ‘maatschappelijke uitvraag’ doen. Hiervoor 

worden een aantal partijen benaderd waaronder de Werkgroep Ontmoetingscentrum Doorwerth en 
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Renkum voor Elkaar. Daarvoor stellen wij een opdrachtomschrijving op waar de onderstaande 

criteria in terugkomen en de partijen dus in hun voorstel moeten opnemen. Op basis van het of de 

meerdere voorstel(len) doen wij uw raad een concreet voorstel waar u wensen en bedenkingen 

over kan indienen. Wij verwachten eind januari u dat te doen toekomen.  

• Missie in Doorwerth in het kader van sociale cohesie (wat willen we bereiken) 

• Welke soort activiteiten/doelgroepen er bedient moeten worden, op basis van hiervoor 

genoemde doel en uitgangspunten; 

• Beleid en draagvlak ten aanzien van vrijwilligers; 

• Een sluitende businesscase voor 3 jaar; 

• Planning. 

 

Als u vragen heeft over bovenstaande kunt u contact opnemen met Esther van Haarlem: 

e.van.haarlem@renkum.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM  

de secretaris, de burgemeester,  

 

 

 

 

 

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap  

 

 

  

 

 


