Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2013-85
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 21 november 2013
Steller vragen: Hans Marchal / PCG
Onderwerp: Stand van zaken buurtsuper Langbroek
Vraag 1:
In eerdere persberichten is aangegeven dat de buurtsuper in Langbroek begin
december opengaat. Het is inmiddels half november geweest en het is heel stil omtrent dit
onderwerp. Hoe staat het hiermee? Zit er schot in 'de zaak'? Wanneer gaat de buurtsuper
open en op basis van welk concept?
Antwoord: De afgelopen periode is veelvuldig overleg gevoerd met de diverse partijen
die betrokken zijn bij de buurtsuper in Langbroek en de vestiging van deze buurtsuper
in het nieuwe dienstencentrum. Daarbij is gebleken dat het ‘sluitend’ krijgen van de
exploitatie van de supermarkt erg moeilijk is.
De oplossing waarvoor alle partijen zich nu hard maken is de volgende:
Support en Co, een initiatief dat zich bewezen heeft in andere kleine kernen in het land,
wil graag de winkel exploiteren onder de naam Superrr. De formule van Support en Co
is een goed gesorteerde winkel, die zich door Spar laat bevoorraden maar waarbij de
Spar verder geen directe bemoeienis heeft (met bijvoorbeeld de organisatie, de huur of
de exploitatie). Het concept van Superrr gaat uit van een supermarkt gecombineerd
met het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met het
begeleiden van deze mensen (bijvoorbeeld het bieden van dagbesteding, aanleren van
vaardigheden en het bieden van werkzaamheden) worden extra inkomsten gegenereerd
om de exploitatie sluitend te krijgen. Bovendien wordt daarmee de ‘inbedding’ van de
supermarkt in het dienstencentrum en de gemeenschap versterkt. Support en Co wil
daarbij wel zicht hebben op het verkrijgen van voldoende cliënten. Ook dienen de
eenmalige kosten voor de investeringen te zijn afgedekt.
Met Support en Co, de Spar, woningstichting Volksbelang en zorginstellingen wordt
gewerkt aan een intentieverklaring/contract om dit mogelijk te maken. Medio
december is er opnieuw een overleg gepland waarbij duidelijk moet worden of de
diverse partijen het daarbij eens kunnen worden. Wanneer dit positief uitpakt -en dat is
dus wel de wens van alle betrokkenen- zal de buurtsuper in februari of maart 2014 haar
deuren kunnen openen.
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