
 

 

Open brief aan de gemeenteraadsleden van Utrecht 

cc: wijkraad Zuid, pers 

betreft: beheer de Musketon 

 

Lunetten, 25 april 2013 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Het Bewoners Overleg Lunetten maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het Vernieuwend Welzijn op het gebruik van ons 

buurthuis, de Musketon. 

Vanaf 1 augustus neemt de nieuwe welzijnsorganisatie Vooruit het sociaal beheer van de Musketon over van Portes. Dit heeft 

consequenties voor de Musketon.  

De huidige drie sociaal beheerders hebben te horen gekregen dat er voor hen geen plek meer is bij Vooruit. Inmiddels 

hebben zij hun ontslagbrief ontvangen.  

Navraag bij de gemeente leert dat zij aangeeft dat het sociaal beheer verzorgd gaat worden door de nieuwe 

welzijnsorganisatie en dat daar dus ook de verantwoordelijkheid ligt. De welzijnsorganisatie geeft aan dat zij maar een 

zodanig beperkt budget ter beschikking van de gemeente heeft gekregen voor sociaal beheer dat zij in de wijken Zuid en Oost 

samen maar 2 sociaal beheerders kan aanstellen. Voor de Musketon komt dit neer op ongeveer een halve beheerder (18 uur 

in de week). In de huidige situatie is de Musketon ruim 80 uur in de week geopend. 

Daar komt nog bij dat door het afstoten van jongerencentrum Muskieto ook de jongeren een plek moeten krijgen in de 

Musketon. 

Het zijn vooral de sociaal beheerders nivo 1, die ontslagen worden. Een voor het Bewoners Overleg onbegrijpelijk besluit. 

Immers, een groot gebouw als de Musketon, waar wekelijks meer dan 100 groepen gefaciliteerd worden, kan onmogelijk 

door vrijwilligers alleen gerund worden.  

Sociaal beheerders zijn duizendpoten: 100 keer per week moeten in de Musketon ruimtes op orde gemaakt worden, 

ingericht voor een nieuwe groep met nieuwe mensen en wensen. Afspraken daarvoor moeten worden opgenomen, faciliteiten 

(beamers, flap-overs, koffie, geluid) geleverd. Schoonmaak en inspectie van ruimtes is noodzakelijk. In de Musketon zijn ook 

nogal wat zwakkere groepen uit de samenleving graag geziene gasten. In ‘hun’ ruimtes is een paniekknop aanwezig, zodat de 

aanwezige vrijwilliger(s) geholpen kan worden door, jawel, de aanwezige sociaal beheerder. Deze kent en begrijpt ook de 

procedures in geval van calamiteiten zoals ongevallen, brand enz. Sociaal beheerders zorgen zo voor een veilig pand met een 

prettige sfeer waardoor bezoekers er graag komen en wijkbewoners gestimuleerd worden om zich als vrijwilliger in te zetten. 

Sociaal beheerders zijn het vaste gezicht en aanspreekpunt voor de locatie.  

Deze taken worden nu vooral uitgevoerd door sociaal beheerders nivo 1. In deze rang zitten nogal wat mensen die via I/D en 

Melkertbaan hier ingestroomd zijn, en die aan deze baan terecht een gewaardeerde status ontlenen. Willen we hen dat 

ontnemen? Niet vanwege bezuinigingsoverwegingen: mensen met een salaris op vrijwel minimum nivo ontslaan levert netto 

nauwelijks geld op voor de gemeente. 

Maar ook omdat een quasi bezuiniging op het sociaal beheer het totaal onmogelijk maakt om zelfs maar een beperkt 

gedeelte van de huidige openingstijden de burger te kunnen blijven bedienen. 



 

Wij roepen u op om de bezuinigingen op sociaal beheer terug te draaien.  

Met de nodige veranderingen geldt natuurlijk bovenstaande voor alle sociaal beheerders van welzijnsaccommodaties in 

Utrecht. 

Overigens kan wellicht zelfs het inverdienvermogen van een groot, multifunctioneel gebouw als de Musketon vergroot worden 

door een goed functionerend sociaal beheer. Daarmee zijn de meerkosten ten opzichte van de geplande situatie te reduceren 

tot een extreem laag bedrag. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het Bewoners Overleg Lunetten, 

Hein van Kruijsdijk, vz. 

 

 

 

 

 

 

 


