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Geachte raad,
Hierbij treft u bijgaand ter kennisname het rapport 'Back to Basics: uitkomsten accommodatieonderzoek
gemeente Goirle' aan.
Op 29 maart 2011 heeft uw raad het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' vastgesteld. Dit plan biedt
het beleidskader voor de gemeentelijke inzet van subsidies en accommodaties. Beiden worden gezien als
(sturings)instrumenten om uitvoering te geven aan het gemeentelijk welzijns- en onderwijsbeleid zoals in
bovengenoemd beleidsplan is vastgelegd. De Nieuwe Koers is erop gericht om meer samenhang te brengen in
beleidsdoelen, gewenste resultaten, subsidieverlening en de inzet van accommodaties. In het beleidsplan is
aangegeven dat er met betrekking tot de accommodaties nog een drietal onderzoeksopdrachten ligt. Hiertoe is
eind april 2011 aan KplusV de opdracht verstrekt. Het onderzoek is afgerond en het rapport ligt nu ter
kennisname voor aan uw raad.
Het onderzoekrapport van KplusV bestaat uit:
1. Een inventarisatie van de betrokken accommodaties en een aantal conclusies.
2. Advies over de nadere concretisering van de gemeentelijke beleidskaders voor de inzet van de
accommodaties.
3. Advies over een eenduidige opzet van een berekeningssystematiek voor tarieven en subsidies.
4. Zienswijze over de samenwerkingsvorm tussen beheersorganisaties en accommodaties.
5. Advies over de toekomst van sporthal de Haspel.
Zoals in de raadsinformatie over de planning van het accommodatieonderzoek is aangegeven, zullen de
aanbevelingen uit het rapport de komende periode, zowel inhoudelijk als financieel, nader worden uitgewerkt.
Ook zullen de komende weken verkennende gesprekken plaatsvinden met besturen en/of beheerders van de
betrokken accommodaties over hun ideeën en zienswijzen ten aanzien van het rapport en mogelijke alternatieve
denkrichtingen.
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Daarnaast wordt op dit moment wordt, op basis van het advies van KplusV, gewerkt aan het ontwikkelen van
een eenduidige subsidiesystematiek voor accommodaties en een transparante berekeningssystematiek voor
sociale huurtarieven.
Ons college zal uw raad in april 2012 een voorstel voorleggen waarin de mogelijke denkrichtingen en financiële
consequenties hiervan in beeld gebracht worden waarna uw raad gevraagd wordt aan te geven welke
denkrichting(en) uitgewerkt dient of dienen te worden.
Voorgaande heeft als gevolg dat de oorspronkelijke planning wijzigt en hierdoor de taakstellende bezuiniging
voor 2012 ad € 25.000,00 niet gehaald kan worden. Wij zullen u in april 2012 een alternatief
dekkingsvoorstel voorleggen.
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