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Inspraakreacties IAB plan Vries 
 
Na de vaststelling van het concept integraal accommodatiebeleidsplan Vries heeft het 7 weken ter 
inspraak gelegen. Tijdens deze periode zijn er vijf schriftelijke inspraakreacties ingediend. In deze 
notitie wordt per ingekomen brief aangegeven wat de reactie is van de gemeente op vragen en/of 
opmerkingen. 
 
Brief Adviesraad gehandicaptenbeleid Tynaarlo 
 
Vraag/opmerking 

1. We zien graag dat de volgende zin wordt toegevoegd aan paragraaf 1.3: “ De gemeente zal 
aandacht schenken aan de toegankelijkheid van de accommodaties voor mensen met een 
beperking” 

2. In paragraaf 1.4 moet “belangenorganisaties en adviesraden” toegevoegd worden”.  
 
Reactie 
Ad1) Deze suggestie hebben we niet overgenomen omdat in paragraaf 1.3 de uitgangspunten staan 
geformuleerd om tot een algemeen programma voor het scenario te komen.  
In de vervolgfase zal het algemeen programma verder uitgewerkt worden in een plan van eisen en 
hierbij zal de gemeente zeker aandacht schenken aan de toegankelijkheid van de accommodaties 
voor mensen met een beperking. 
 
Ad2) We hebben deze suggestie overgenomen. 
 
Brief vv VAKO 
 
Vraag/opmerking 

1. Met genoegen hebben we kennis genomen van het conceptplan. 
2. We willen graag geïnformeerd worden over de verdere procedure 

 
Reactie 
Ad1) We hebben kennis genomen van uw standpunt en uit uw reactie concluderen we dat u kunt 
instemmen met het voorliggende plan. 
 
Ad2) Op 19 augustus zal het plan in de raad behandeld worden en het college adviseert de raad om 
het plan vast te stellen. Na vaststelling door de raad zal de beleidsambtenaar sport met uw vereniging 
in overleg treden en kunnen zaken die uw vereniging aangaan besproken worden.  
 
Brief Stichting Inbrengwinkel Pandora 
 
Vraag/opmerking 
We willen graag in het pand blijven maar zijn niet in staat om het pand te kopen en/of een 
kostendekkende huur op te brengen. 
 
Reactie 
Het integraal accommodatiebeleid richt zich op de accommodaties waar de gemeente een 
verantwoordelijkheid voor heeft. Met betrekking tot het huisvesten van inbrengwinkels is dit echter niet 
het geval. Het uitgangspunt van het college blijft dan ook dat accommodaties waar activiteiten zijn 
gehuisvest die niet onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen worden afgestoten. 
 
In goed overleg zal er met u gekeken worden welke consequenties dit heeft voor de continuering van 
uw activiteiten en welke oplossingen hiervoor aangedragen kunnen worden. 
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Brief Openbaar onderwijs 
 
Vraag/opmerking 

1. We ondersteunen van harte de keuze voor nieuwbouw van een wijkschool  
2. We willen graag betrokken worden bij de ontwikkeling van inhoudelijke de visie 

 
Reactie 
Bij deze willen we u hartelijk bedanken voor uw inspraakreactie namens het bestuur Openbaar 
onderwijs en we concluderen hieruit dat u de plannen van harte ondersteunt. Vanzelfsprekend zal u 
betrokken worden bij de ontwikkeling van de inhoudelijke visie. 
 
Brief WMO-platform 
 
Vraag/opmerking 
 

1. De doelstellingen van de WMO onvoldoende tot uiting komen in het IAB plan Vries 
2. Het WMO platform niet betrokken is geweest bij de voorbereidende deelsessies maar graag 

bij de verdere uitwerking van het IAB plan betrokken wil worden. 
3. Het stuk niet agenda 22 proof is en dat de bij de verdere uitwerking van de nota de richtlijnen 

van agenda 22 van toepassing te verklaren. 
4. Het belangrijk is dat ook de belangenorganisaties en de gemeentelijke adviesraden in te 

schakelen bij de verdere besluitvorming en uitwerking  
 
Reactie 
Ad1) De doelstelling van de WMO is dat mensen kunnen meedoen, participeren in de samenleving. 
Het realiseren van een MFA (in Vries) is bij uitstek een middel om dit mogelijk te maken. 
 
Ad2) We maken graag gebruik van uw aanbod om bij de verdere uitwerking het WMO-platform te 
betrekken 
 
Ad3) De uitgangspunten van de Verenigde Naties voor mensen met een beperking zijn besproken in 
een algemene informatieavond voor de leden van de gemeenteraad. Door de raad is tijdens die avond 
aangegeven dat de gemeente voldoende rekening houdt met de belemmeringen die mensen met een 
beperking ondervinden.  
Na het vaststellen van het IAB plan Vries wordt bij het plan van eisen rekening gehouden met de 
wettelijke eisen ten aanzien van de toegankelijkheid van gebouwen. Aan de werkgroep toegankelijk 
wordt dan gevraagd te adviseren over het conceptplan van eisen. 
 
Ad4) Ook wij vinden het belangrijk dat de belangenorganisaties en de gemeentelijke adviesraden 
betrokken worden bij de verdere uitwerking. In paragraaf 1.4 van het plan hebben is dit ook 
toegevoegd. 
 
 
Samenvattend 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de AGT en het WMO-platform is in paragraaf 1.4 
belangenorganisaties en adviesraden opgenomen. 
 
In het concept stond: 

Op die manier kunnen ook ideeën, wensen en oplossingen vanuit instellingen en  verenigingen, 
maximaal mogelijk meegewogen worden. 
 
Dit wordt vervangen door: 
 
Op die manier kunnen ook ideeën, wensen en oplossingen vanuit instellingen, verenigingen, 
belangenorganisaties en adviesraden maximaal mogelijk worden meegewogen. 


