Aan het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Nieuwegein
Nieuwegein, 5 september 2019

Betreft:

Vragen art. 42 RvO sluiting Rijtuigenhuis

Geacht college,
Deze week kwam ons ter oren dat het zogenaamde Rijtuigenhuis (KOEK-huis in de
Rijtuigenbuurt) waarschijnlijk per 1 januari 2020 zal sluiten omdat de gemeente geen
middelen meer ter beschikking wil stellen voor dit ontwikkelprogramma
Deze berichtgeving verbaast de SP ten zeerste aangezien er de afgelopen jaren mooie
dingen zijn bereikt en het Rijtuigenhuis zijn vruchten af werpt in de buurt. Over deze kwestie
hebben wij de volgende vragen:
1. Klopt het dat het Rijtuigenhuis per 1 januari aanstaande zal sluiten? Zo ja, wat is
reden hiervan?
2. Is het college bekend met het draagvlak in de buurt dat dit project heeft? Indien ja,
waarom wordt ervoor gekozen om alle energie die hierin gestoken is, verloren te
laten gaan? Zo nee, waarom is het college hiervan niet op de hoogte?
3. Aangezien dit project zich richt op mensen die ondersteuning behoeven, welke
invloed denkt het college dat de aanstaande sluiting zal hebben op deze doelgroep
die jarenlang bezig is geweest om omhoog te ‘klimmen’? Welke boodschap heeft het
college voor deze mensen? Het project heeft aantoonbare resultaten op welzijn,
werkgelegenheid, gezondheid enz. Acht het college het wenselijk in de geest van de
transformatieagenda, dat deze effecten gaan opdrogen?
4. Om het rijtuigenhuis in de lucht te houden is er op zijn minst een pand nodig. De huur
voor een dergelijk pand bedraagt waarschijnlijk nog geen 15.000 euro per jaar. Zijn er
werkelijk geen middelen te vinden om deze kosten te voldoen? Zo nee, waarom niet?
5. Acht het college het reëel dat bewoners 15.000 euro gaan opbrengen, nog afgezien
van de eventuele kosten voor professionele ondersteuning? De SP acht het
onbehoorlijk om dit zelfs maar aan de bewoners voor te stellen, onderschrijft het
college deze gedachtegang? Zo ja, waarom gebeurt dit dan? Zo nee, kan het college
haar standpunt toelichten en uitleggen wat zij dan gaat doen om de investeringen van
afgelopen 3 jaar niet verloren te laten gaan?
6. Op dit moment wordt er een zogenaamd KOEK traject gestart elders in de stad.
Wordt aan de deelnemers hieraan eerlijk verteld dat de inzet van de gemeente op dit
traject te zijner tijd zal stoppen? Zo nee waarom niet? Welke indruk wil de gemeente
bij de inwoners in de betreffende buurt maken? Welk effect heeft deze in tijd
gelimiteerde inspanning van de gemeente op het vertrouwen van inwoners in onze
overheid? Graag uitgebreid antwoord.
7. Is het college bereid om zelf met de bewoners in de Rijtuigenbuurt in gesprek te gaan
om de mogelijkheden te onderzoeken om de aanstaande sluiting ongedaan te
maken? Zo nee, waarom niet?
In afwachting van uw spoedige antwoord teken ik met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie
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