
 

 

	  

Motie	  Actueel	  -‐	  Raakveld	  
De	  Gemeenteraad	  van	  Tilburg	  in	  vergadering	  bijeen	  op	  13	  juli	  2015,	  

Overwegende	  dat:	  

De	  creatieve	  zorgwerkplaats	  Raakveld	  waardevol	  werk	  verricht	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking.	  	  

Het	  college	  aangeeft	  dat	  Raakveld	  voor	  vele	  Tilburgers	  maatschappelijke	  activiteiten	  en	  begeleiding	  
uitvoert	  en	  dat	  het	  de	  nadrukkelijke	  sympathie	  en	  waardering	  van	  het	  college	  heeft.	  	  

De	  gebouwenexploitatie	  volgens	  het	  college	  volgend	  is	  aan	  de	  gewenste	  ambities	  en	  ontwikkelingen	  
van	  de	  gemeente.	  	  

Raakveld	  past	  bij	  de	  ambities	  van	  het	  college	  uit	  het	  coalitieakkoord	  (p.2):	  ‘Actieve	  Tilburgers	  
verdienen	  een	  overheid	  die	  ruimte	  schept	  voor	  het	  waarmaken	  van	  hun	  plannen	  en	  minder	  
zelfredzame	  Tilburgers	  trekken	  we	  erbij.	  Dit	  betekent	  dat	  we	  ons	  vaker	  moeten	  afvragen	  of	  
initiatieven	  toegevoegde	  waarde	  leveren	  voor	  de	  stad	  en	  de	  buurt	  in	  plaats	  van	  ‘mag	  het’	  vanuit	  het	  
beleid.	  ‘	  

De	  themacommissie	  vestiging	  op	  16	  maart	  2015	  het	  college	  gevraagd	  heeft	  te	  zoeken	  naar	  een	  
duurzame	  huisvestingsoplossing	  voor	  Raakveld.	  	  

Constaterende	  dat:	  	  

Er	  met	  de	  Stichting	  Raakveld	  contact	  is	  geweest	  over	  één	  pand	  dat	  valt	  onder	  het	  gemeentelijk	  
vastgoed,	  namelijk	  Heikesestraat	  54.	  	  

Dit	  pand	  uitgaande	  van	  de	  marktwaarde	  te	  duur	  is	  voor	  Raakveld	  om	  te	  kopen	  of	  te	  huren.	  	  

Het	  college	  tot	  het	  besluit	  is	  gekomen	  geen	  vervolgafspraken	  te	  maken	  over	  verhuur,	  verkoop	  of	  
erfpacht	  van	  gemeentelijk	  vastgoed.	  	  

Er	  naast	  Heikesestraat	  54	  nog	  verschillende	  gemeentelijk	  panden	  leegstaan	  van	  voldoende	  omvang.	  

Draagt	  het	  College	  op:	  

Opnieuw	  in	  overleg	  te	  treden	  met	  Raakveld	  om	  tot	  overeenstemming	  te	  komen	  over	  een	  geschikt	  
gemeentelijk	  pand	  op	  basis	  van	  een	  anti-‐kraak	  vergoeding.	  

Dit	  gemeentelijk	  pand	  tijdelijk	  door	  Raakveld	  op	  anti-‐kraak	  basis	  te	  laten	  gebruiken,	  met	  een	  
minimale	  duur	  van	  3	  jaar.	  	  



 

 

De	  verhuisdatum	  van	  de	  locatie	  Geefhuishof	  71	  in	  overleg	  met	  de	  koper	  van	  deze	  locatie	  en	  met	  
Raakveld	  uit	  te	  stellen	  zodat	  er	  voldoende	  verhuistijd	  is	  na	  het	  vinden	  van	  een	  geschikt	  gemeentelijk	  
pand	  voor	  Raakveld.	  	  

	  

En	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag.	  

Namens	  de	  fractie	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid,	  

Bea	  Mieris 

 
 
 


