
Motie  
 
Onderwerp Huisvesting Maatschappelijke Organisaties 

Datum 7 maart 2023 

Ingediend door de fractie(s) PvdA, GroenLinks, ChristenUnie 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 7-03-2023 

 

Constaterende dat:  

• Tijdens de bespreking van het integraal accommodatieplan gemeentelijk vastgoed november 2022 een 

toezegging is gedaan door de portefeuillehouder om te zoeken naar maatwerkoplossingen voor een aantal 

maatschappelijke organisaties. Genoemd zijn onder andere Stichting Help Elkaar en Integreren Doe je 

Samen 

• Na nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum Geldermalsen voor de huidige scholen Jan Harmenshof en 

Oranje Nassauschool in Geldermalsen, het gebouw van de Oranje Nassauschool vrij komt voor een andere 

bestemming. In de nota maatschappelijk vastgoed staat dat bij objecten waarbij sprake is van leegstand 

de gemeente afweegt of de locatie in de toekomst nog interessant is voor een andere ontwikkeling zoals 

het huisvesten van maatschappelijke functies. 

• Er sinds 2020 in Tiel een inspirerend voorbeeld is met betrekking tot huisvesting voor organisaties die een 

sociaal-maatschappelijk belang nastreven en ANBI status hebben. Sociaal Plein Tiel is een stichting voor 

huisvesting van meerdere organisaties in een oude kerk en school. Meer informatie is te vinden op: 

www.sociaalpleintiel.nl 

 

Is van mening dat: 

• We streven naar de oprichting/inrichting van een sociaal plein West Betuwe  

• West Betuwe kan leren van de ervaringen uit Tiel (met name de stichtingsvorm) 

• Het voorbeeld van het sociaalplein Tiel een goede oplossing kan zijn voor genoemde organisaties in 

Geldermalsen 

 

Verzoekt het college om: 

1. Uit te zoeken hoe de stichting sociaalplein Tiel functioneert  

2. De haalbaarheid cq de uitwerking van dit concept voor West Betuwe te onderzoeken 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

Annet IJff 

PvdA 

Andrea Zierleyn           Linda van Willigen 

GroenLinks                   ChristenUnie 
  

 
 

Toelichting 

 

Sociaal Plein West Betuwe. 

http://www.sociaalpleintiel.nl/
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Sociaal-maatschappelijke organisaties maken vaak gebruik van tijdelijke huisvesting. Dit betekent dat er veel 

tijd moet worden gestoken in lange trajecten die veel geld en (negatieve) energie kosten, terwijl de 

organisaties zich liever bezig houden met de doelstelling waarvoor ze ooit zijn opgericht. 

In navolging van het Sociaal Plein Tiel, zijn in de gemeente West Betuwe ook betrokken burgers die graag de 

mogelijkheden willen onderzoeken om te komen tot een verzamelgebouw, in beheer van een stichting, waar 

meerdere sociaal-maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties een plek kunnen krijgen. Het gaat hierbij dan 

voornamelijk om organisaties die dusdanig aan elkaar verwant zijn dat door ruimtelijke bundeling van 

voorzieningen een beduidende meerwaarde ontstaat die ten goede komt aan hun eigenlijke doelstellingen. 

Financieel en administratief vallen er dan o.a. kosten te besparen. Hierdoor zouden de organisaties zich ook 

meer kunnen focussen op hun doelstelling en de uitvoering daarvan. Meerdere organisaties hebben reeds 

aangegeven de meerwaarde van dit initiatief in te zien. 

Om dit te verwezenlijken is het wenselijk om naar het voorbeeld van sociaalplein Tiel een stichting op te 

richten, algemeen nut beogend en zonder winstoogmerk, die o.a. de exploitatie van het onroerend goed 

(huisvesting) onder zijn hoede neemt.  

 

Deze stichting zou als doel hebben: 

- het ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en het bevorderen van het sociaal-

maatschappelijk werk in de samenleving; 

- samenwerking na te streven bij het bevorderen van het sociaal-maatschappelijk werk en het creëren van een 

platform waarin de mensen, aangesloten bij de algemeen nut beogende instellingen, elkaar kunnen 

ontmoeten, kennis kunnen delen en elkaar kunnen versterken om zodanig hun doelgroepen nog beter te 

kunnen ondersteunen; 

De stichting tracht haar doel te bereiken door met name, maar niet uitsluitend: 

- de beschikbaarstelling en het beheer van huisvesting voor organisaties die een sociaal-maatschappelijk 

belang nastreven én die de status van algemeen nut beogende instelling hebben, tegen een zeer geringe 

vergoeding; 

- fonds wervende activiteiten te verrichten. 

 

Mogelijk geïnteresseerde organisaties: 

Humanitas Rivierenland 

Stichting Help Elkaar 

Stichting Integreren doe je Samen! 

Stichting Tante Leen 

Uitgiftepunt Voedselbank Rivierenland 

Verder zullen er organisaties zijn die ruimtes willen gebruiken voor inloopspreekuren:  

SchuldHulpMaatje West Betuwe 

Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Leergeld West Betuwe 

Uiteindelijk moet het Sociaal Plein West Betuwe resulteren in de verbetering van de omstandigheden en 

bereikbaarheid van kwetsbare groepen mensen. 

 

 


