
A M E N D E M E N T 25 van 2022* 
Impactanalyse en oplossingen voor activiteiten in De Hofstede

Dit amendement hoort bij Multifunctionele accommodatie Velserbroek (MFA Velserbroek)

We stellen vast dat:
1. De activiteiten in De Hofstede voor veel ouderen, zowel vrijwilligers als deelnemers, bijdragen 

aan het welzijn en sociale contacten bevorderen. 
2. Het onduidelijk is wat de maatschappelijke consequentie is van de plannen om activiteiten 

over te plaatsen naar MFA of af te stoten. 
3. De waarde en de sociale samenhang van de activiteiten in combinatie met de plek 

onvoldoende is onderzocht door Stichting Welzijn in hun presentatie om activiteiten naar MFA 
Velserbroek te verplaatsen.

4. Er in MFA Velserbroek te weinig ruimte is om deze activiteiten in samenhang op te nemen. 
5. Stichting Welzijn pas onlangs met vrijwilligers en deelnemers van activiteiten heeft gesproken,

terwijl het voornemen van het overgaan naar MFA Velserbroek al lang bekend is.
6. Er geen participatie heeft plaatsgevonden.
7. Er veel onbegrip en onrust is ontstaan bij vrijwilligers en deelnemers van de activiteiten in de 

Hofstede en deze onrust niet bevorderlijk is voor het welzijn.

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
1. De wens van Stichting Welzijn om in de toekomst activiteiten in MFA Velserbroek te 

organiseren die meer inwoners aanspreken. 
2. Het feit dat het lopend programma in De Hofstede wellicht een beperktere groep aanspreekt, 

maar mogelijk in deze vorm juist enorm bijdraagt aan bestrijding eenzaamheid ouderen en het
onzeker is hoe dat in de nieuwe situatie vorm krijgt.

3. Het aanhouden van De Hofstede door Stichting Welzijn zonder extra financiële middelen geen
optie is als Stichting Welzijn overgaat naar MFA, maar er wel op een zorgvuldige manier 
gekeken moet worden naar de maatschappelijke betekenis van de activiteiten van De 
Hofstede en hoe deze mogelijk te behouden, of eventueel over te dragen.

We vinden dat:
8. Het realiseren van een MFA in Velserbroek op zichzelf een goede bijdrage levert aan het in 

stand houden en versterken van de sociaal-culturele basisinfrastructuur.
9. Er echter geen inzicht is in de mogelijke gevolgen van de komst van het MFA voor het 

voortbestaan van de huidige activiteiten van De Hofstede en de maatschappelijke impact die 
dat heeft.

10. Er een aanbod van activiteiten moet blijven voor inwoners van de Hofstede die minder mobiel 
zijn om naar de activiteiten in de MFA te komen

11. Welzijn allereerst over mensen en de maatschappij gaat en niet over stenen.

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:
De volgende punten toe te voegen:

5. Het college samen met Stichting Welzijn en Zorgbalans een maatschappelijke impact analyse 
te laten maken van het verplaatsen/afstoten/sluiten van de activiteiten in De Hofstede en 
daarbij o.a. de gevolgen mee te nemen voor de inzet van vrijwilligers en het voortbestaan van 
activiteiten die met elkaar samenhangen

6. Het college te verzoeken de vrijwilligers, deelnemers van de activiteiten en bewoners van de 
Hofstede te betrekken bij de maatschappelijke impact analyse en bij het verkennen van 
oplossingen en richtingen. 

7. Het college te verzoeken naar aanleiding van deze analyse verschillende oplossingen en 
richtingen uit te werken met een kostenplaatje en deze voor de zomer aan de raad voor te 
leggen. 

De volgende raadsleden dienen een aanpassing op het voorstel in:

* Artikel 43 Reglement van Orde



Naam raadslid   naam partij
Joanna van der Zanden D66 Velsen
Jesslin Padmos Velsen Lokaal
Frank Cornet Christen Unie
Tommy Panis FvD
Leo Aardenburg LGV
Ahmet Karateke PvdA
Ilse van Turnhout GroenLinks
Ferry Levasier Forza! IJmond
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