zinsverbruik van 3500 m3 per jaar duidelijk; de grens van het financibetekentde komende gasprijsverho- eel maximaal haalbare voor• deze
· ging een aanslag op het gezinsbud- sector is bereikt. Dit geldt volgens
get van 350 gulden extra per jaar.
het college ook veor de personeels·
bezetting van deze club- en
•

WELZljNSPLAN

buurthuizen.

Volgens het college moet het
In de gemeentebegroting vaor vol- buurthuis- en cluhhuiswerk thans
gend jaar is een bedrag van 73.000 - een pas op de plaats maken met als
gulden opgenomen voor onvDorzie- toevoeging
daarbij . dat
her.
ne uitgaven en is er 200.000 gulden terugdringen van de kosten vanaf
beschikbaar voor nieuwe activitei- 1982 onvermijdelijk zal zijn.
ten of uitbreiding van bestaande activiteiten. Tljdens de komende VERNIELINGEN
begrotingsbehandeling zuBen de
raadsleden aan de hand van een priWeI zal het college in overleg met ·
oriteitenlijst. hiervoor cen invulling de Stichting Jeugd en Gezin verdere
moeten zien te vinden. In hoeverre initiatieven blijven ontwikkelen om
de opgenomen priorlteiten in de in tot een definitieve huisvesting te kouitwerking zijnde welzijnsplanning men voor het huidige buurthuis
Centrum"
aan
de
van dit bedrag kunnen profiteren, lIOns
hangt af van het tijdstip waarop dit Kloosterstraat.
plan gereed komt.
~.
, Het college vindt het treurig dat
Vooriopig gaat het college van het nodig is in de begroting een beburgemeester en wethauders er drag van 150.000 gulden opte nevanuit dat dlt plan uiterlijk voar men voor schade, ontstaan door
Ijanuari 1982 gereed maet zijn. Ge- vandalisme aan schoolgeb~ouwen,
'zien het principiEHe standpunt van groenvoorzieningen en speel,Plaatde raad om voorlopig geen nieuwe sen.
Deze vernielingen nemen volgens
initiatieven financieel te honoreren,
totdat het welzijnsplan op tafel ligt het college hand over hand toe. Het
is het dan ook·nog maar de vraag of college doet in zijn pegroting nog
een aantal. nieuwe welz~jnsvoorzie eens een beroep op iedereen om zo
ningen in 1981 kunnen worden uit- zuinig mogelijk om te gaan met de
, gevoerd.
gemeenschapsvoorzieningen. Zelf
Met betrekking tot de jeugd- en zal het college trachten, zover dat in
· buurthuizen is het college in de zijn vermogen llgt, de schade zoveel
· begroting voor volgend jaar heel mogelijk te beperken.

