
 

 

Wensen 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

 

 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid en Schuldhulpverlening) 

  Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp 

 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: Verbouwing Foyer Wapen van Reek 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl nieuw aan te maken krediet en 66100102/73000 en 74000 

 

Structureel  

 

 

 

Investeringsbedrag   € 275.000 

Afschrijvingstermijn  20 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 



 

 

Kapitaallasten (afschrijving) 6,88 13,75 13,75 13,75 

Kapitaallasten (rente 0,9%) 1,23 2,35 2,23 2,10 

Overige) exploitatielasten -  -  -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 8,11 16,10 15,98 15,85 

-  

Algemene toelichting 

Het Wapen van Reek heeft een belangrijke sociale en 
maatschappelijke rol in Reek. Het biedt faciliteiten voor 
inwoners, verenigingen en stichtingen om samen te komen, 
te verbinden en activiteiten te organiseren. 
 
Het bestuur van het Wapen van Reek heeft een beweging in 
gang gezet waarbij verenigingen en inwoners van Reek 
meer betrokken zijn bij het Wapen. Een beweging om de 
huiskamer van Reek te worden met een aanbod aan 
activiteiten voor alle inwoners, waarbij er samen voor een 
duurzaam beheer en exploitatie wordt gezorgd. 
 
Hiervoor zijn enkele aanpassingen aan het gebouw nodig: 

• Opknappen van de foyer en het aanpassen van de 
bar (Arbo-technisch en esthetisch)  

• Het realiseren van een bibliotheekpunt 
• Een ruimte voor jongeren creëren waar zij, al dan 

niet onder begeleiding, een spelletje kunnen doen, 
gamen en ontmoeten.  

• Realiseren van (flexibele)werkplekken 
• Meer digitale mogelijkheden die aansluiten bij de 

huidige tijd.  
 
We hebben het maximale bedrag aangevraagd. Mogelijk valt 
dit bedrag in werkelijkheid lager uit omdat we in willen 
zetten op cofinanciering – fondsenwerving. Mocht er budget 
over blijven vloeit dit terug in de algemene middelen.  
 
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Deze verbouwing draagt bij aan de doelstellingen uit het 
bestuursakkoord, uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma: 
 

• De dorpshuizen en multifunctionele 
accommodaties (MFA’s) worden optimaal benut 
voor ontmoeting en het elkaar leren kennen. 
Betaalde en onbetaalde professionals en 
vrijwilligers werken er samen in activiteiten, 
waardoor meer inwoners elkaar ontmoeten in 
deze gebouwen. 

 

 

 


