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1.  Inleiding  
 
 
1.1 Wat is de aanleiding? 
 
Op 29 maart 2011 heeft de raad het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' vastgesteld. Dit 
beleidsplan beschrijft de ambities en doelstellingen die de gemeente Goirle de komende vier jaar nastreeft op het 
gebied van welzijn, onderwijs, sport en kunst en cultuur. De gemeente Goirle zet subsidies en accommodaties in 
als instrumenten om invulling te geven aan de beleidsdoelstellingen. De Nieuwe Koers is erop gericht om meer 
samenhang te brengen in beleidsdoelen, gewenste resultaten, subsidieverlening en de inzet van accommodaties.  
 
In het beleidsplan zijn de strategische uitgangspunten voor de inzet van accommodaties geformuleerd. Deze 
dienen vertaald te worden naar de uitvoering. In het beleidsplan is aangegeven dat hiertoe nog een drietal 
onderzoeksopdrachten uitgevoerd moet worden:   
1. Onderzoek naar de mogelijkheden voor herschikking van ruimten op basis van activiteiten en beschikbare 

ruimte. Hierbij gaat het om de inzet van binnensportaccommodaties, sociaal-culturele accommodaties en 
brede scholen. De noodzakelijke accommodaties voor onderwijs zijn al in beeld gebracht via het Integraal 
Huisvestingsplan PO/VO 2009 - 2016. De accommodaties voor buitensport worden in beeld gebracht bij het  
Renovatieplan Sportparken De Krim en Van den Wildenberg.  

2. Ontwikkelen van een eenduidige transparante berekeningssystematiek voor sociale huurtarieven.  
3. Ontwikkelen van een eenduidige subsidiesystematiek voor accommodaties hierbij de verschillende typen 

accommodaties in acht nemend.  
 
Eind april 2011 is aan KplusV de opdracht tot het uitvoeren van het accommodatieonderzoek verstrekt. Het 
onderzoek is eind oktober afgerond. In november 2011 zijn de resultaten van het onderzoek ter kennisname 
gebracht van het college en de raad.  
 
1.2  Wat willen we bereiken? 
 
Accommodaties worden in het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' opgevat als algemene 
voorzieningen. De hoofddoelstelling met betrekking tot het aanbieden van algemene voorzieningen is drieledig:  
 Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente Goirle.  
 Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Goirle.  
 Het versterken van de kracht van de samenleving.  
 
Deze doelstellingen in acht nemend wil de gemeente Goirle komen tot een efficiënte inzet van ruimten1 waarbij 
tegelijkertijd een structurele bezuiniging van € 50.000,00 gerealiseerd wordt.  
 
 

                                                        
1 Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij vaststelling van het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'  waarin onder 
andere als uitgangspunt is geformuleerd dat accommodaties multifunctioneel moeten worden ingezet en dat er sprake moet zijn van 
een optimale bezetting.  
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1.3 Wat gaan we daarvoor doen?  
 
De resultaten van de eerste onderzoeksopdracht, het onderzoek naar de mogelijkheden voor herschikking van 
ruimten op basis van activiteiten en beschikbare ruimte, zijn in deze notitie nader uitgewerkt (zowel inhoudelijk 
als financieel). Hierbij zijn ook alternatieve denkrichtingen in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt de raad 
gevraagd haar voorkeur voor een of meerdere denkrichting(en) uit te spreken. Deze zal/zullen vervolgens 
concreet worden uitgewerkt.  
 
Bij de uitwerking van de onderzoeksresultaten zijn de volgende uitgangspunten2 gehanteerd:   
1. De gemeente faciliteert op gemeentebreed niveau voorzieningen voor welzijn (inclusief jeugd en jongeren), 

onderwijs, sport en kunst en cultuur.   
2. De gemeente faciliteert op bovenwijks niveau (cluster van buurten) ‘meedoen’ en ‘ontmoeten’ gericht op 

het verhogen van de participatie en de leefbaarheid. Hierbij moet opgemerkt worden dat KplusV in haar 
rapport constateert dat er vrijwel geen wijkgebonden activiteiten zijn. Daar waar dit wel het geval is, zal bij 
verplaatsing van activiteiten een alternatieve oplossing in de betreffende wijk gezocht worden.  

3. De gemeente is niet primair gericht op het in stand houden van accommodaties en zoekt daarom 
nadrukkelijk samenwerking met maatschappelijke partners (wonen, zorg, welzijn en onderwijs).  

4. Multifunctioneel gebruik en een optimale bezetting vormen de basis voor het aantal en de omvang van de 
accommodaties.  

 
Deze uitgangspunten vormen de basis voor de uitwerking in de navolgende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt 
ingegaan op de sociaal culturele activiteiten en de mogelijkheden om deze te concentreren en te clusteren. In 
hoofdstuk 3 wordt één van de opties (het verplaatsen van de activiteiten van het jongerenwerk) uitgewerkt in 
een viertal denkrichtingen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de binnensportactiviteiten en de mogelijkheden om 
deze te concentreren en te clusteren. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 inzicht gegeven in de financiële 
consequenties van de opties en denkrichtingen.   
 
Zoals aangegeven in paragraaf 1.1 omvatte het accommodatieonderzoek van KplusV ook het ontwikkelen van 
een eenduidige transparante berekeningssystematiek voor sociale huurtarieven en het ontwikkelen van een 
eenduidige subsidiesystematiek (onderzoeksopdrachten 2 en 3). Uitwerking van deze punten zal in een later 
stadium plaatsvinden, als er meer duidelijkheid is over de toekomstige inzet van accommodaties.  
 
 
 

                                                        
2 Gebaseerd op het rapport van KplusV (pagina 20 ‘Advies beleidskaders).   
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2.  Sociaal culturele activiteiten  
 
 
2.1 Inleiding   
 
Zoals aangegeven bij de uitgangspunten, wil de gemeente voorzieningen voor welzijn faciliteren zodat 
activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen plaats kunnen vinden. In het rapport van KplusV 
zijn de volgende accommodaties waar sociaal culturele activiteiten plaatsvinden, opgenomen: de brede scholen, 
jongerencentrum Mainframe, scouting Goirle en scouting Riel, grandcafé De Guldenakker, wijkcentra De Deel en 
De Wildacker, ontmoetingcentrum De Leybron en Cultureel Centrum (C.C.) Jan van Besouw.  
 
De opties in dit hoofdstuk hebben betrekking op bovengenoemde accommodaties met uitzondering van de 
scouting Goirle, scouting Riel, ontmoetingscentrum De Leybron en Brede School De Vonder. De scouting is 
buiten beschouwing gelaten omdat hun accommodatie geschikt is voor scouting maar verder geen of nauwelijks 
mogelijkheden biedt voor andere activiteiten. Ontmoetingscentrum De Leybron en de - nieuw te ontwikkelen - 
brede school in Riel zijn buiten beschouwing gelaten omdat voor deze accommodaties een apart onderzoek is 
gedaan en hiervoor een eigen traject is opgestart. Het grandcafé De Guldenakker is geen gemeentelijke 
accommodatie maar is wel meegenomen in het onderzoek omdat deze accommodatie mogelijkheden biedt om 
activiteiten vanuit andere accommodaties 'op te vangen'. Ditzelfde geldt voor de overige brede scholen. Ten 
aanzien van het C.C. Jan van Besouw dient opgemerkt te worden dat sluiting van deze accommodatie niet ter 
discussie staat. Daar waar voorgesteld wordt om activiteiten vanuit andere accommodaties naar C.C. Jan van 
Besouw te verplaatsen, dient wel rekening gehouden te worden met een tweetal ontwikkelingen, namelijk het 
onderzoek naar de eventuele verplaatsing van de functies van het Zorgcentrum naar het C.C. Jan van Besouw 
en het voornemen van de bibliotheek, Factorium en stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (SCAG) 
om te komen tot verdergaande samenwerking (inhoudelijk en ruimtelijk). Voorgaande betekent dat de opties met 
betrekking tot verplaatsing van activiteiten met name betrekking hebben op de twee wijkcentra en 
jongerencentrum Mainframe.  
 
KplusV constateert in haar rapport dat de gemeente Goirle voor wat betreft de sociaal culturele accommodaties 
kwantitatief op een bovengemiddeld niveau zit en er niet in alle accommodaties sprake is van een volledige 
bezetting. Dit afgezet tegen het uitgangspunt van multifunctioneel gebruik en een optimale bezetting van 
accommodaties, wordt voorgesteld activiteiten te clusteren en te concentreren. KplusV stelt in haar rapport 
voor om wijkcentrum De Wildacker te sluiten en de activiteiten over te hevelen naar grandcafé De Guldenakker 
en het C.C. Jan van Besouw. Er zijn echter ook andere opties denkbaar. Deze zijn in deze notitie onderzocht 
waarbij de navolgende opties (met kansen en bedreigingen) in beeld zijn gebracht: 
 Optie 1: verplaatsen activiteiten Wildacker en vrijspelen gebouw voor een andere (sociaal culturele) functie.  
 Optie 2: verplaatsen activiteiten De Deel en vrijspelen gebouw voor een andere (sociaal culturele) functie. 
 Optie 3: verplaatsen activiteiten jongerenwerk Mainframe (Stichting Jong) en vrijspelen gebouw.  
 Optie 4: voorstel van de besturen van de wijkcentra De Deel en De Wildacker: ‘Voor behoud en uitbreiding 

van sociaal kapitaal in en voor Goirle’. Dit voorstel treft u aan als bijlage 1 bij deze notitie.  
 
In paragraaf 2.2 worden bovengenoemde opties nader uitgewerkt. Voor accommodaties is sprake van een 
taakstellende bezuiniging van structureel € 50.000,00. Om deze te kunnen realiseren, is met name gekeken 
naar de mogelijkheid om een gebouw 'vrij te spelen'. Dit vanuit de gedachte dat wanneer kan worden gekomen 
tot een efficiënte inzet van accommodaties, ook invulling kan worden gegeven aan deze bezuinigingsopdracht.  
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2.2 De opties in beeld  
 
Optie 1: verplaatsen activiteiten Wildacker  
 
Kansen:  
 Vergroten van de bezettingsgraad van andere accommodaties zoals het C.C. Jan van Besouw en de Brede 

Scholen3.  
 Het verplaatsen van activiteiten voor de doelgroep ouderen naar het grandcafé in De Guldenakker, wat een 

gunstige invloed heeft op de bezetting en de exploitatie van het grandcafé.   
 Vrijspelen van het gebouw De Wildacker voor de activiteiten van het jongerenwerk, een andere sociaal-

culturele functie of verhuur/verkoop.   
 
Bedreiging:   
In het wijkcentrum worden veel activiteiten georganiseerd en hebben verengingen hun thuisbasis. Deze 
gebruikers hechten aan de laagdrempeligheid en de sfeer van het wijkcentrum. De kosten (huur en 
consumptieprijs) zijn laag. De kans is aanwezig dat verenigingen hun activiteiten stoppen of elders 
onderbrengen op het moment dat er voor hen geen plaats meer is in het wijkcentrum4. 
 
Nieuwe invulling gebouw:  
 Activiteiten jongerenwerk (zie optie 3). Aandachtspunt is geluidoverlast en het veiligheidsaspect.  
 Horeca- en/of kantoorfunctie. Het biedt de gemeente een financieel voordeel als zij het gebouw kan 

verhuren of verkopen. Aandachtspunt is dat de bestemming van het gebouw dan gewijzigd moet worden.  
 Woonfunctie. Qua ligging is De Wildacker mogelijk ook in trek als woonobject. Ook hierbij geldt dat de 

bestemming dan gewijzigd moet worden. Opgemerkt moet worden dat de markt op dit moment niet zo 
gunstig is voor verkoop.  

 Sloop gebouw.  
 
Optie 2 : verplaatsen activiteiten De Deel  
 
Kansen: 
 Het bestuur van De Deel heeft aangegeven niet perse in te zetten op behoud van de accommodatie. Het gaat 

haar om behoud van de activiteiten. De activiteiten uit De Deel zouden ondergebracht kunnen worden in de 
brede school (met name avondactiviteiten), de horecaruimte van de sporthal, de sporthal zelf, het C.C. Jan 
van Besouw en wijkcentrum De Wildacker.   

 Meer activiteiten in voorgenoemde accommodaties dragen bij aan een gunstigere exploitatie van deze  
voorzieningen en optimalisatie van gebruik.   

 In het horecagedeelte van de sporthal Frankische Driehoek is ruimte beschikbaar die benut zou kunnen 
worden voor sociaal-culturele activiteiten. Hierover is overleg gevoerd met Woonstichting Leystromen. Zij 
staan hier positief tegenover.  

 
 
 
 

                                                        
3 In het rapport van KplusV is de bezettingsgraad van diverse accommodaties opgenomen. Hieruit blijkt dat er nog ruimte is voor 
andere activiteiten.  
4 Dit wordt ondersteund door een onderzoek dat het bestuur van wijkcentrum De Wildacker onlangs onder haar gebruikers heeft 
verricht. Op dit moment geeft 1/3 van de gebruikers aan te zullen stoppen met de activiteiten als zij niet meer terecht kunnen in 
wijkcentrum De Wildacker.   
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Bedreigingen:  
 In het wijkcentrum worden veel activiteiten georganiseerd en hebben verengingen hun thuisbasis. Deze 

gebruikers hechten aan de laagdrempeligheid en de sfeer van het wijkcentrum. De kosten (huur en 
consumptieprijs) zijn laag. De kans is aanwezig dat verenigingen hun activiteiten stoppen of elders 
onderbrengen op het moment dat er voor hen geen plaats meer is in het wijkcentrum5.  

 Naast wijkcentrum De Deel zijn 12 jeu de boules banen gelegen. Dit kan een belemmerende factor zijn in 
het vinden van een nieuwe bestemming voor het gebouw.  

 Stichting De Deel organiseert zelf ook activiteiten. De kosten voor deze activiteiten kunnen zij laag houden 
doordat zij over een eigen accommodatie beschikken. Verplaatsing van deze activiteiten maakt dat de 
kosten hiervoor hoger zullen worden. 

 
Nieuwe invulling gebouw:  
 Activiteiten jongerenwerk (zie optie 3). Aandachtspunten zijn geluidoverlast en de druk op de wijk.  
 Horeca- en/of kantoorfunctie. Het biedt de gemeente een financieel voordeel als zij het gebouw kan 

verhuren of verkopen. Aandachtspunt is dat de bestemming van het gebouw dan gewijzigd moet worden. 
Aandachtspunt is ook de naastgelegen jeu de boules banen. Opgemerkt moet worden dat de markt op dit 
moment niet zo gunstig is voor verkoop.  

 Sloop gebouw. Het lijkt geen optie om het gebouw van De Deel te slopen gezien het historisch 
monumentale karakter van het pand.  

 
Optie 3: verplaatsen activiteiten jongerenwerk Mainframe (Stichting Jong) 
 
Kansen:  
 De accommodatie is te groot voor de activiteiten van het jongerenwerk.  
 De subsidie aan Stichting Jong kan omlaag als zij gebruikmaken van (een) andere accommodatie(s). 

Stichting Jong ontvangt nu in haar subsidie een bedrag van ruim € 100.000,00 voor accommodatiekosten.  
 Onlangs zijn de woningbouwlocaties geprioriteerd. De locatie De Wildert (St-Jansstraat / Kloosterstraat / 

Thomas van Diessenstraat) heeft een hoge prioriteit gekregen binnen het woningbouwprogramma tot 2020. 
Op deze locatie geldt zowel voor het gebouw van Mainframe als de voormalige basisschool De Wildert dat 
deze een optimale ontwikkeling van het gebied belemmeren.    

 Verdergaande integratie van het jongerenwerk op andere locaties (brede scholen en wijkcentra) en hiermee 
mogelijk nieuwe toestroom van jeugdigen/jongeren.  

 Het onderbrengen van activiteiten van het jongerenwerk op andere locaties zorgt voor deze locaties voor 
extra bezetting en hiermee voor een betere exploitatie.  

 
Bedreigingen:  
 Het gebouw van Mainframe heeft een hoge boekwaarde. Hier staat echter tegenover dat afstoten van het 

gebouw structureel voordeel oplevert vanwege lagere subsidie aan Stichting Jong.  
 Het gebouw is een herkenbare plek voor jongeren met een centrale ligging in het centrum van de gemeente.  
 De activiteiten zorgen op deze locatie voor weinig geluidsoverlast omdat het gebouw goed geïsoleerd is.  
 Mogelijk vallen specifieke activiteiten weg omdat een nieuwe locatie hiervoor niet geschikt is, bijvoorbeeld 

tuinconcerten en concerten in de grote zaal.  
 
 

                                                        
5 Dit wordt ondersteund door een onderzoek dat het bestuur van wijkcentrum De Deel onlangs onder haar gebruikers heeft verricht. 
Op dit moment geeft 20% van de gebruikers aan te zullen stoppen met de activiteiten als zij niet meer terecht kunnen in wijkcentrum 
De Deel.    
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Nieuwe invulling gebouw: 
 Sloop gebouw en locatie herontwikkelen.  
 Onderbrengen van andere private of publieke functies in het gebouw. Er is op dit moment echter geen zicht 

op welke functies dit zouden kunnen zijn.  
 
Optie 4: voorstel besturen wijkcentra De Deel en De Wildacker 
 
In aanloop naar deze notitie zijn, op basis van de uitkomsten van het accommodatieonderzoek, gesprekken 
gevoerd met de besturen en/of directies van de betrokken accommodaties. Voor de besturen van de wijkcentra 
De Deel en De Wildacker vormden de gesprekken aanleiding voor een alternatief voorstel. Dit voorstel is gericht 
op behoud en uitbreiding van het sociaal kapitaal in en voor de gemeente Goirle. In het voorstel wordt ingegaan 
op de ontwikkelingen rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden die de gemeente de komende jaren erbij zal krijgen. Het idee van de besturen is erop 
gericht om het sociaal kapitaal dat in de gemeente aanwezig is, te versterken, de krachten van 
maatschappelijke organisaties te bundelen en van hieruit te komen tot nieuwe initiatieven en activiteiten voor 
met name kwetsbare burgers. De achterliggende gedachte is dat de ondersteuning voor bepaalde doelgroepen 
hierdoor goedkoper georganiseerd kan worden.  
 
Kansen:  
Het voorstel is een eerste gedachtegang en behoeft nog nadere uitwerking. Wel is duidelijk dat het voorstel 
aansluit bij de gemeentelijke visie zoals neergelegd in het beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe Koers’. In 
deze visie ligt de primaire verantwoordelijkheid voor participatie van mensen niet bij de overheid maar bij hen 
zelf en hun sociale omgeving, waarbij ook bredere maatschappelijke verbanden een verantwoordelijkheid hebben 
in de zorg voor mensen met een beperking. Het voorstel van de gezamenlijke besturen biedt de kans om de 
kracht van de samenleving te versterken en maatschappelijke verbanden ook daadwerkelijk een 
verantwoordelijkheid te geven in de zorg voor mensen met een beperking.  
 
Bedreigingen: 
Het is lovenswaardig dat de besturen van beide wijkcentra vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid met een 
dergelijk alternatief voorstel komen. Er is dan ook niet zozeer sprake van bedreigingen. Wel zal de uitwerking 
van het voorstel tijd kosten. In gezamenlijkheid met verschillende maatschappelijke organisaties zal gezocht 
moeten worden naar nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe initiatieven die een oplossing kunnen bieden 
voor mensen met een ondersteuningsvraag. De besturen geven aan dat het vooruitlopend hierop niet wenselijk 
is om over te gaan tot ‘sluiting’ van één van de wijkcentra. Immers, op basis van een ‘nieuw 
activiteitenprogramma’ kan pas inzichtelijk worden gemaakt wat de ruimtebehoefte is. Als tijd en ruimte wordt 
gegeven aan het uitwerken van het voorstel, zal dit consequenties hebben voor de bezuinigingsopdracht. Hierop 
zal in deze notitie nog nader worden ingegaan.  
 
Het is duidelijk dat de gemeente met het oog op haar nieuwe taken en verantwoordelijkheden in de 
ondersteuning van mensen met een beperking (transities ‘Werken naar vermogen’, ‘Begeleiding van AWBZ naar 
Wmo’ en 'Jeugdzorg’) op zoek moet gaan naar alternatieve oplossingen en slimme combinaties. Dit is 
noodzakelijk omdat met de ‘overheveling’ van de taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente wel 
financiële middelen mee komen, maar hierop een efficiencykorting wordt toegepast, vanuit de gedachte dat de 
gemeente de ondersteuning voor bepaalde groepen beter en goedkoper kan organiseren. Op voorhand is niet aan 
te geven welke winst (in financiële zin) het voorstel van de gezamenlijke besturen zal opleveren. Hierin schuilt 
dus een risico. Daarnaast is het vinden van alternatieve oplossingen binnen de vrijwillige sfeer ook kwetsbaar 
omdat een beroep wordt gedaan op de maatschappelijke betrokkenheid en de vrijwillige inzet van mensen.  
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2.3 Conclusie opties  
 
De conclusie op grond van voorgaande opties is dat er mogelijkheden zijn voor een efficiëntere inzet van 
ruimten. Om een beeld hiervan te geven, is in het volgende hoofdstuk één van opties (optie 3) nader uitgewerkt 
in denkrichtingen.   
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3. Denkrichtingen verplaatsen activiteiten jongerenwerk  
 
 
3.1 Inleiding  
 
Stichting Jong organiseert op dit moment op verschillende locaties jongerenwerkactiviteiten. Er is bijvoorbeeld 
in toenemende mate sprake van samenwerking met het onderwijs. In jongerencentrum Mainframe worden vaste 
activiteiten georganiseerd maar het jongerencentrum heeft ook een inloopfunctie (inclusief jongerensoos) en 
kantoor. Bij verplaatsing gaat het om voorgenoemde activiteiten. Er zijn verschillende denkrichtingen over een 
nieuwe accommodatie voor deze activiteiten mogelijk.  
 
3.2 Denkrichtingen in beeld  
 
Denkrichting 1: verplaatsen activiteiten jongerenwerk naar De Wildacker 
 
Wijkcentrum De Wildacker is centraal gelegen en biedt voldoende ruimte voor de activiteiten van het 
jongerenwerk. Aandachtspunt is geluidsoverlast; de accommodatie ligt midden in een woonwijk. Het gebouw 
zal daarom voldoende geïsoleerd moeten worden maar ook zal aandacht moeten zijn voor het gedrag van 
jongeren in de nabije omgeving van de accommodatie. Op dit moment heeft 't Kelderke haar onderkomen in het 
wijkcentrum. De ervaringen hiermee zijn positief.  
 
De activiteiten die nu plaatsvinden in wijkcentrum De Wildacker kunnen verplaatst worden. Activiteiten voor 
ouderen kunnen ondergebracht worden in De Guldenakker. Met name deze activiteiten zijn wijkgebonden. Dit 
wordt behouden omdat De Guldenakker op dezelfde afstand tot de wijk ligt. De Guldenakker biedt naar 
verwachting voldoende ruimte. Voordelen zijn: integratie van verschillende groepen ouderen, versterken 
wijkfunctie van het grand café in De Guldenakker, een optimale bezetting en verbetering van de exploitatie van 
deze accommodatie. Het is overigens ook denkbaar dat andere wijkgebonden activiteiten voor andere 
doelgroepen ondergebracht worden in De Guldenakker. 
 
De activiteiten van verenigingen en het cursusaanbod zijn niet wijkgebonden en kunnen, gelet op het feit dat de 
gemeente een bovengemiddeld aantal sociaal culturele accommodaties heeft, overgeheveld worden naar andere 
accommodaties. Hiermee wordt gedoeld op: brede scholen, C.C. Jan van Besouw, wijkcentrum De Deel. Als 
voor deze denkrichting gekozen wordt, zal dit nader uitgewerkt moeten worden.  
 
Reacties besturen accommodaties:  
 Thebe ziet kansen in een (vergaande) samenwerking met Stichting Jong als hun activiteiten naar De 

Wildacker worden verplaatst.  
 Woonstichting Leystromen is gebaat bij een betere bezetting en hiermee exploitatie van het grand café in De 

Guldenakker.  
 Het bestuur van De Wildacker wil de huidige situatie graag behouden en geeft aan dat er slechts in beperkte 

mate sprake kan zijn van uitwisseling of verplaatsing van activiteiten. Dit heeft volgens het bestuur te 
maken met beschikbare ruimten en de grootte hiervan en de sfeer van de accommodatie. Veel verenigingen 
hebben hun thuisbasis in deze laagdrempelige en goedkope accommodatie. Het bestuur vreest dat 
verenigingen hun onderkomen buiten de grenzen van de gemeente zullen zoeken als zij niet meer in het 
wijkcentrum terecht kunnen. Het bestuur geeft aan dat de tarieven van met name het C.C. Jan van Besouw 
ook te hoog zijn voor verenigingen.  
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 Het bestuur van de Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (SCAG) wil graag hèt sociaal cultureel 
centrum van de gemeente Goirle zijn en wil daarom zoveel als mogelijk dat activiteiten hier plaatsvinden. De 
accommodatie C.C. Jan van Besouw biedt hiervoor ook ruimte. Het bestuur van stichting SCAG heeft 
aangegeven dat zij bereid is om een derde tarief in het leven te roepen. Dit tarief zou gelden voor 
verenigingen die vanuit andere accommodaties overkomen en nu een 'laag' tarief betalen. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat volgens KplusV de welzijnstarieven van het C.C. Jan van Besouw redelijke tarieven 
zijn, gebaseerd op een regionale oriëntatie. Een mogelijk derde tarief zal niet gelden voor de ruimten op de 
eerste verdieping omdat deze veelal commercieel worden verhuurd.  

 Stichting Jong heeft aangeven haar activiteiten graag te willen verplaatsen en geeft aan dat wijkcentrum 
De Wildacker mogelijk een goede optie is.    

 
Denkrichting 2: verplaatsen activiteiten jongerenwerk naar De Deel 
 
Wijkcentrum De Deel zou geschikt kunnen zijn voor activiteiten van Stichting Jong maar mogelijk kunnen niet 
alle activiteiten hier een plek krijgen omdat wijkcentrum De Deel in feite maar over één grote ruimte beschikt en 
een hobbyruimte op de verdieping. De kantoorfunctie zal elders ondergebracht moeten worden. Dit is niet 
wenselijk omdat de fysieke nabijheid van beroepskrachten van het jongerenwerk bij activiteiten gewenst is.  
 
Het verplaatsen van de inloopfunctie naar De Deel zal een extra druk op de wijk leggen waarin al twee 
basisscholen, een kindcentrum, een AHOED6 en een sporthal met horecafunctie gevestigd zijn.   
 
De activiteiten die nu plaatsvinden in wijkcentrum De Deel kunnen overgeheveld worden naar andere 
accommodaties. Voor zover de activiteiten wijkgebonden zijn, kunnen deze verplaatst worden naar de 
horecaruimte in de sporthal Frankische Driehoek of ('s-avonds) naar de Brede School Frankische Driehoek. 
Bovenwijkse activiteiten kunnen ondergebracht worden in het C.C. Jan van Besouw en wijkcentrum De 
Wildacker. Als voor deze optie gekozen wordt, zal dit nader uitgewerkt moeten worden. Het is wenselijk om de 
jeu de boules banen bij het wijkcentrum te behouden. Dit is mogelijk als de activiteiten van het jongerenwerk 
hier plaatsvinden.  
 
Reacties besturen accommodaties:  
 Het bestuur van wijkcentrum De Deel geeft aan niet perse in te zetten op behoud van de accommodatie. Het 

gaat haar om behoud van de activiteiten. Het is van belang om de laagdrempeligheid in een eventuele nieuwe 
situatie te behouden. Het bestuur geeft aan dat hier naar verwachting op ingeleverd zal worden als de 
activiteiten op een andere locatie plaatsvinden. Dit geldt ook voor de sfeer. Het bestuur staat open voor 
samenwerking met het jongerenwerk en het uitwisselen van activiteiten. Nieuwe activiteiten zouden kunnen 
plaatsvinden in De Deel en huidige activiteiten zouden bijvoorbeeld een plek kunnen krijgen in de Brede 
School Frankische Driehoek. Het bestuur geeft aan dat meer jongerenactiviteiten in De Deel de levendigheid 
van het gebouw zal vergroten.   

 Stichting Jong geeft aan dat deze accommodatie niet in het centrum is gelegen. Het bestuur vindt dit een 
nadeel. Ook geeft zij aan dat De Deel beperkte ruimte heeft waardoor het niet of nauwelijks mogelijk is om 
activiteiten naast elkaar te organiseren.  

 Stichting SCAG: zie reactie bij denkrichting 1.  
 

 
 
 

                                                        
6 Apotheek en huisartsen onder één dak.  
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Denkrichting 3: verplaatsen activiteiten jongerenwerk naar C.C. Jan van Besouw 
 
De kelder van het C.C. Jan van Besouw zou mogelijkheden kunnen bieden voor de activiteiten van het 
jongerenwerk. Een andere vaste plek in het gebouw is niet aan de orde gelet op beschikbare ruimten, 
geluidsoverlast en de kwetsbaarheid van het gebouw. De kelderverdieping van het C.C. Jan van Besouw is 
bereikbaar via een aparte toegang, zodat gebruik onafhankelijk van de openstelling van het C.C. mogelijk is. 
Zonder ingrijpende en daardoor kostbare voorzieningen is deze toegang echter niet bruikbaar voor mensen (in dit 
geval jongeren) die vanwege een beperking afhankelijk zijn van een rolstoel. Activiteiten van het jongerenwerk 
kunnen hier alleen maar worden gehuisvest in de kelder als de bestaande functies: LOG, Atelier ‘78 en de 
poppenwerkplaats verdwijnen. Gelet op hun bijzondere aard is niet te verwachten dat deze kunnen worden 
gecombineerd met andere functies elders in het C.C. Jan van Besouw. Elders huisvesten is, nog los van de 
beschikbaarheid van ruimte, uiterst kostbaar omdat de functies LOG en beeldhouwen zeer specifieke eisen aan 
hun huisvesting stellen.  
 
Het C.C. Jan van Besouw is een groot en onoverzichtelijk gebouw. Voorkomen moet worden dat jongeren door 
het gebouw gaan 'zwerven'. Hiertoe is het wenselijk om de toegang vanuit het C.C. Jan van Besouw naar de 
kelderverdieping af te sluiten. Dit betekent dat alleen de Fraterstuin toegang tot het 'jongerencentrum' biedt. 
Dit is een ongewenste situatie met het oog op de aldaar gelegen woningen en de afspraken die daarover zijn 
gemaakt.  
 
Reacties besturen accommodaties:  
 Het bestuur van Stichting Jong is geen voorstander van verplaatsen van de activiteiten van het 

jongerenwerk naar het C.C. Jan van Besouw. Het jongerenwerk zal in deze accommodatie weinig 
herkenbaar zijn. Het bestuur geeft aan dat in andere gemeenten waar een dergelijke combinatie is gemaakt, 
deze niet succesvol is gebleken.  

 Het bestuur van de stichting SCAG is niet positief over het herbergen van jongerenwerkactiviteiten in de  
kelder van het C.C. Jan van Besouw. Dit geeft enerzijds overlast voor de omwonenden van de (nu zeer 
rustige) Fraterstuin en anderzijds is het C.C. Jan van Besouw kwetsbaar en onoverzichtelijk. 

 
Denkrichting 4: verplaatsen activiteiten jongerenwerk naar nieuw te ontwikkelen locatie 
 
Naast de denkrichtingen die hiervoor zijn gepresenteerd, is het ook mogelijk om bij herontwikkeling van een 
andere locatie het jongerenwerk hierin mee te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan de huidige locatie 
(gelijktijdig met herontwikkeling van locatie basisschool De Wildert) of de locatie van De Haspel. Het creëren 
van een nieuwe ruimte voor jongerenwerk zal duurder zijn dan wanneer er gebruik gemaakt wordt van een 
bestaande accommodatie.  
 
Reacties besturen accommodaties:  
Stichting Jong ziet ook mogelijkheden in een nieuw te ontwikkelen locatie. Hierbij denkt zij aan: het voormalig 
politiebureau aan de Dorpstraat, nieuwbouw Kalverstraat/Tilburgseweg, nieuwbouw terrein De Haspel en 
nieuwbouw Fabriekstraat. Van de laatste twee opties geeft het bestuur aan dat op deze locaties sprake is van 
overlast. Het jongerenwerk zou hierin een positieve rol kunnen spelen door het houden van toezicht.  
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4. Binnensportactiviteiten  
 
 
4.1 Inleiding  
 
De gemeente wil naast voorzieningen voor welzijn ook voorzieningen voor sport faciliteren zodat activiteiten die 
bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen plaats kunnen vinden. Buitensportactiviteiten zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten omdat hiervoor een apart traject is opgestart in het kader van het Renovatieplan 
Sportparken De Krim en Van den Wildenberg. Uiteraard wordt in de uitwerking van beide trajecten, waar 
mogelijk en nodig, een koppeling gemaakt.  
 
Binnensportactiviteiten vinden nu plaats in: sporthal De Haspel, sporthal Frankische Driehoek, sporthal De 
Wissel, sportzaal/gymlokaal De Vendelier. KplusV constateert in haar rapport dat er sprake is van overcapaciteit 
bij de binnensportaccommodaties: 4 sporthallen tegen een landelijk gemiddelde van 2 bij een gemeente van deze 
omvang. Dit afgezet tegen het uitgangspunt van multifunctioneel gebruik en een optimale bezetting van 
accommodaties, wordt voorgesteld binnensportactiviteiten te clusteren en te concentreren. Van de 
binnensportaccommodaties is alleen sporthal De Haspel eigendom van de gemeente. Het ligt dan ook voor de 
hand hier de oplossing voor de overcapaciteit te zoeken. Daarom wordt voorgesteld om sporthal De Haspel te 
saneren en de activiteiten die hier plaatsvinden onder te brengen in sporthal De Wissel of sporthal Frankische 
Driehoek. Hiermee wordt de overcapaciteit aan binnensportaccommodaties opgeheven en worden de hoge 
vervangingsinvesteringen van de bijna 40-jarige sporthal vermeden. Dit is conform het advies van KplusV.  
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat met sanering van sporthal De Haspel de gemeente geen enkele 
binnensportaccommodatie meer heeft waarop zij direct invloed kan uitoefen. Hiermee stelt de gemeente zich 
afhankelijk van de particuliere markt. Dit sluit overigens wel aan bij het uitgangspunt dat de gemeente er niet 
op is gericht om accommodaties als zodanig in stand te houden. Het gaat om de bijdrage die de accommodaties 
leveren aan de doelstellingen van het welzijnsbeleid. Een andere situatie geldt voor onderwijsaccommodaties. 
Hierin heeft de gemeente een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor voldoende accommodaties.   
 
Onderstaand is het voorstel voor sanering van sporthal De Haspel nader uitgewerkt.   
 
4.2 Sanering van sporthal De Haspel  
 
Het meerjarenonderhoudsplan van De Haspel voorziet in 2013 groot vervangingsonderhoud ter waarde van 
ongeveer € 2.000.000,00 (zie onderzoek KplusV). Dit betreft puur 1-op-1 vervanging en geen upgrading. 
Sporthal De Haspel is dan nog steeds over-gedimensioneerd en ingericht op basis van een verouderd (inefficiënt) 
ontwerp, zo wordt gesteld in het rapport van KplusV. Als sporthal De Haspel gesaneerd wordt, dienen er op 
deze locatie of in de nabijheid daarvan 2 gymlokalen voor het basisonderwijs teruggebouwd te worden. Dit 
heeft te maken met de wettelijke norm (maximale afstand: 1 km hemelsbreed) met betrekking tot de afstand 
van bewegingsonderwijs tot het basisonderwijs.  
In het rapport wordt hiertoe een drietal opties genoemd, te weten:  
1. Realisatie van 2 separate gymzalen7. Dit heeft niet de voorkeur omdat hiermee de gebruiksmogelijkheden 

beperkt worden. Bovendien lijkt er fysiek geen ruimte om twee aparte gymzalen nabij beide scholen te 
realiseren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat scholengemeenschap De Keyzer behoefte heeft aan 
ruimte voor bewegingsonderwijs. Denkbaar is dat er op de locatie van De Keyzer één gymzaal gerealiseerd 
wordt, die in combinatie gebruikt kan worden met de Brede School Boschkens Oost en elders een andere.  

                                                        
7 Het verschil tussen een sporthal, sportzaal en gymzaal is gelegen in de afmetingen. Een sportzaal kan geschikt gemaakt worden voor 
zaalsporten (waaronder basketbal, badminton en volleybal), een gymzaal niet.    
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2. Realisatie van één centrale sportzaal. Voordeel hiervan is dat een sportzaal ook geschikt gemaakt kan 

worden voor zaalsporten, waaronder basketbal, badminton en wedstrijd volleybal. Handbal, hockey, korfbal 
en voetbal blijven aangewezen op een sporthal. Om een sportzaal exploitabel te maken is het noodzakelijk 
dat deze ook gebruikt wordt voor andere sporten dan bewegingsonderwijs. Hiermee wordt een sportzaal 
dan wel concurrent van sporthallen De Wissel en Frankische Driehoek.   

3. In het rapport van KplusV is een derde scenario genoemd dat uitgaat van het realiseren van aanvullende 
functies binnen bovengenoemde opties 1 of 2.  

 
Bezetting huidige sporthallen 
Nader onderzoek naar de bezetting van de huidige sporthallen, heeft uitgewezen dat het in principe mogelijk is 
sporthal De Haspel vrij te spelen en de activiteiten die erin plaatsvinden over te hevelen naar de sporthallen De 
Wissel, Frankische Driehoek en De Vendelier (zie bijlage 2). Badminton vormt hierbij enkele keren een knelpunt. 
Dit zou opgelost kunnen worden door te kiezen voor de hierboven genoemde optie 2: de realisatie van één 
centrale sportzaal. Wanneer deze hoog genoeg wordt gemaakt voor badminton, kan dit in de sportzaal 
plaatsvinden en daarmee ook bijdragen aan de exploitatie ervan. Daarnaast is er bij de grotere zaalsporten ook 
een knelpunt in de wintermaanden. In sporthal De Wissel vindt de handbalcompetitie in de zaal plaats en in 
sporthal Frankische Driehoek zaalhockey. Hierdoor is er in de wintermaanden voor zaalvoetbal, dat nu in 
sporthal De Haspel plaatsvindt, geen uitwijkmogelijkheid naar de sporthallen De Wissel en Frankische Driehoek. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit zaalhockey van een Tilburgse vereniging betreft.  
 
Bij verplaatsing van activiteiten van sporthal De Haspel naar andere sportaccommodaties is een aantal zaken 
van belang:   
 Het contract van de horecaondernemer van De Haspel loopt af op 7 november 2014 met 1 jaar 

opzegtermijn. Indien overgegaan wordt tot sanering van De Haspel dat dient uiterlijk eind oktober 2013 het 
contract opgezegd te worden.   

 Stichting De Wissel kampt met exploitatieproblemen. Reden is dat deze hal door drie verenigingen is 
opgericht. Eén van deze verenigingen is failliet, de tweede vereniging is vanwege technische gebreken aan 
De Wissel onlangs uitgeweken naar sporthal Frankische Driehoek. Alleen de handbalvereniging is nog actief 
in De Wissel. Het bestuur van stichting De Wissel heeft aangegeven dat nieuwe huurders vanuit sporthal De 
Haspel welkom zijn.   

 Het bestuur van sporthal De Wissel geeft aan dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud en dat er 
een meerjarenonderhoudsrapport beschikbaar is. Wel is het vochtprobleem in de sporthal nog niet opgelost.  

 De gemeente heeft een financieel belang in sporthal De Wissel. Hierop wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan.  
 Sporthal Frankische Driehoek is in september 2011 in gebruik genomen. Er zijn geen knelpunten ten aanzien 

van onderhoud of beheer. De sporthal biedt mogelijkheden voor nieuwe activiteiten vanuit sporthal De 
Haspel.  

 Sport- en gymzaal De Vendelier is in het kader van dit onderzoek niet van belang omdat de bezetting goed is 
en de sportzaal nauwelijks ruimte biedt voor activiteiten vanuit sporthal De Haspel. Wel is het van belang 
om op te merken dat De Vendelier in beeld kan komen op het moment dat Thebe op de locatie aldaar wil 
uitbreiden met bijvoorbeeld verpleeghuisplaatsen en/of het bewegingsonderwijs vanuit De Kameleon 
weggaat uit De Vendelier, de gemeentelijke vergoeding hiervoor wegvalt en Stichting Accommodatie Red 
Star (beheerder van de sportzaal) hiermee exploitatieproblemen krijgt.  
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4.3 Voorstel 
 
Gelet op voorgaande wordt voorgesteld om over te gaan tot sanering van sporthal De Haspel en het realiseren 
van één nieuwe centrale sportzaal op deze locatie waar zowel bewegingsonderwijs als kleine zaalsporten 
kunnen plaatsvinden. Redenen om te kiezen voor één centrale sportzaal zijn: de gebruiksmogelijkheden (overdag 
bewegingsonderwijs en avonds kleine zaalsporten) en de verwachting dat één sportzaal goedkoper is dan twee 
separate gymzalen.  
 
De activiteiten die nu in sporthal De Haspel plaatsvinden, kunnen ondergebracht worden in de andere 
sportaccommodaties. Hierbij gaat het met name om sporthallen Frankische Driehoek, De Wissel en de nieuw te 
realiseren sportzaal. Sport- en gymzaal De Vendelier biedt hiervoor weinig mogelijkheden omdat zij in de 
avonden goed bezet is.  
 
De gemeente is geen eigenaar van sporthallen Frankische Driehoek, De Wissel en De Vendelier. Dit betekent dat 
de gemeente weinig (inhoudelijke) sturingsmogelijkheden heeft wanneer sporthal De Haspel wordt afgebroken. 
De verwachting is dat dit geen belemmering vormt omdat in de sporthallen De Wissel en Frankische Driehoek 
ruimte is voor nieuwe activiteiten en dit de kans biedt voor deze accommodaties om de exploitatie en de 
bezetting te optimaliseren. Zoals KplusV in haar rapport ook aangeeft, is het verstrekken van subsidie een 
mogelijkheid om sturing uit te oefenen. Het is echter niet aan te bevelen om dit instrument voor de 
sportaccommodaties in te zetten omdat hiervoor 1) geen financiële ruimte binnen de gemeentebegroting 
aanwezig is, 2) dit in strijd is met privatiseringsovereenkomsten (sporthal De Wissel en sport- en gymzaal De 
Vendelier) en samenwerkingovereenkomst (Sporthal Frankische Driehoek) waarin is bepaald dat deze 
accommodaties worden beheerd en geëxploiteerd voor eigen rekening van de stichtingen en wooncoöperatie en 
3) omdat dit ongelijkheid creëert naar andere sportaccommodaties die geen ruimte bieden voor nieuwe 
activiteiten.  
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5. Financiële uitwerking  
 
 
5.1 Inleiding  
 
In dit hoofdstuk wordt financiële uitwerking gegeven aan de opties zoals deze in de voorgaande hoofdstukken 
zijn verwoord. Daarbij wordt getoetst in hoeverre deze voldoen aan de door de raad vastgestelde taakstellende 
bezuinigingsopdracht van € 50.000,00. 
 
Het betreft een voorlopige financiële uitwerking. Dit omdat voor een aantal posten op dit moment moet worden 
volstaan met slechts een globale raming. Vooral ten aanzien van het voorstel over de clustering en verplaatsing 
van sociaal culturele activiteiten is alleen nog maar een indicatie gemaakt van wat de kosten zijn van 
aanpassing van een accommodatie indien daar nieuwe of andere activiteiten in worden onder gebracht. 
Wanneer de keuze voor één of meerdere opties en/of denkrichtingen is gemaakt, zal nadere financiële 
uitwerking plaatsvinden.  
 
 
5.2 Uitgangspunten 
 
Bij de berekening van de financiële consequenties is een aantal financiële parameters van belang. Dit zijn: 
 Exploitatiekosten  
 Gemeentelijke subsidie 
 Kosten verplaatsen en herhuisvesting 
 Toekomstige kosten groot onderhoud 
 Boekwaarde gebouw 
 (Markt)waarde grond en opstal 
 
Deze parameters hebben een onderlinge samenhang. Bij deze samenhang zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
 Indien een gebouw niet meer wordt gebruikt, vervallen de exploitatielasten van dit gebouw. Daarbij zijn de 

exploitatiegegevens gehanteerd zoals deze in de begroting 2012 opgenomen. Dit is inclusief de daarbij 
horende kapitaallasten en de geraamde (ten laste van de reserve komende) uitgaven voor groot onderhoud.  

 Als een gebouw niet meer wordt gebruikt, vervallen ook de - in de begroting opgenomen - huurinkomsten.  
 De gemeente subsidieert activiteiten die in een gebouw plaatsvinden. In een aantal gevallen is dat een 

bijdrage in de huurkosten. Indien een activiteit komt te vervallen, vervalt eveneens de gemeentelijke 
subsidie. Indien een activiteit wordt verplaatst, kan dit een besparing opleveren op de gemeentelijke 
subsidie.  

 Bij verplaatsing van een activiteit worden kosten gemaakt voor verhuizing en een eventuele gebouwelijke 
aanpassingen van de nieuwe accommodatie. Dit zijn eenmalige kosten, terwijl de voorgaande parameters 
jaarlijks terugkerende (structurele) kosten zijn. Om een goede vergelijking te kunnen maken, zijn deze 
eenmalige kosten geactiveerd (alleen de gebouwelijke aanpassingen). Voor de berekening van de jaarlasten 
is uitgegaan van een berekening volgens de lineaire methode. Daarbij is de huidige rekenrente gehanteerd 
van 4,75% en de gebruikelijke afschrijftermijnen (20 jaar voor renovatie en 40 jaar voor nieuwbouw). 

 Het saldo van bovenstaande kostenposten kan worden getoetst aan de bezuinigingsdoelstelling. Dit saldo 
kan positief (jaarlijkse besparing) dan wel negatief (extra kostenpost) zijn. 
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 De meeste gemeentelijke objecten hebben nog een boekwaarde. In de becijfering is uitgegaan van de 
boekwaarde per 31 december 2012, zoals deze in de begroting is opgenomen. Als een gebouw niet meer 
wordt gebruikt en wordt vervreemd, kan deze boekwaarde niet meer in stand blijven en moet deze worden 
afgeboekt en dient als last in een keer te worden genomen. 

 Vervreemding van een pand of grond levert een opbrengst op. Het is op dit moment moeilijk in te schatten 
wat de opbrengst zal zijn; dit is voor een groot gedeelte afhankelijk van de toekomstige bestemming. Bij de 
waardebepaling is daarom vooralsnog uitgegaan van de huidige WOZ-waarde.  

 Voor de wijze waarop met de boekwaarde en de mogelijke opbrengst is omgegaan is een onderscheid 
gemaakt in twee situaties: 

- Verkoop object zonder dat sprake is van een herontwikkeling: 
De opbrengst uit vervreemding minus de boekwaarde levert een boekwinst op. Deze boekwinst levert 
een structureel rentevoordeel op. Bij de becijfering van dit rentevoordeel is eveneens uitgegaan van een 
rente van 4,75%.  

- Verkoop object waarbij sprake is van een herontwikkeling: 
Indien sprake is van inbreng van de onroerende zaak in een herontwikkelingsproject, is er voor gekozen 
om de boekwaarde en de eventuele opbrengst buiten beschouwing te laten bij de beoordeling van de 
financiële consequenties van dit accommodatieonderzoek. In beginsel beiden te worden ingebracht bij de 
herontwikkeling. 

 
 
5.3 Financiële uitwerking sociaal culturele activiteiten 
 
In de tabel op pagina 20 zijn voor de in hoofdstuk 3 staande opties de financiële gegevens volgens de onder 5.2 
staande uitgangspunten geformuleerd. 
 
Toelichting op de tabel: 
In rij 6 subtotaal staat de jaarlijkse besparing op de exploitatie. Dit is de optelsom van de wegvallende kosten 
genoemd in de rijen 1 (besparing op de exploitatielasten) en 3 ( besparing op de subsidie), verminderd met de 
lagere inkomsten 2 en de nieuwe uitgaven volgens de rijen 4 en 5, respectievelijk de jaarlijkse kosten van de 
nieuwe huisvesting en de nieuwe subsidie. In rij 7.4 staat het jaarlijks effect van de in regel 7.1 t/m 7.3 
becijferde boekwinst. Door dit jaarlijks effect op te tellen bij het in rij 6 staande subtotaal, ontstaat het totale 
voordeel van de betreffende optie genoemd in regel 8. 
 
Conclusie: 
Uit de tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
1. Het saldo van opbrengsten en kosten van optie 1 bedraagt € 36.816,00. Daarmee wordt de taakstellende 

bezuinigingsopdracht niet gehaald. Indien ook de mogelijke opbrengst uit verkoop van het pand wordt 
ingerekend ad € 16.576,00 ontstaat een jaarlijks voordeel van € 53.392,00. Daarmee wordt de 
bezuinigingsopdracht wel ingevuld. 

2. Het saldo van opbrengsten en kosten van optie 2 bedraagt € 38.748,00. Daarmee wordt de taakstellende 
bezuinigingsopdracht niet gehaald. Indien ook de mogelijke opbrengst uit verkoop wordt ingerekend van 
€15.438,00 ontstaat een jaarlijks voordeel van € 54.186,00. Daarmee wordt de bezuinigingsopdracht wel 
ingevuld.   

3. Het saldo van opbrengsten en kosten van optie 3 bedraagt € 149.671,00. Daarmee wordt de 
bezuinigingsopdracht ingevuld. Echter zullen de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk elders 
ondergebracht moeten worden. Afhankelijk van de denkrichting die gekozen wordt en de daarmee gepaard 
gaande kosten, kan berekend worden wat de uiteindelijke besparing is. De verwachting is dat de 
taakstellende bezuiniging van € 50.000,00 gerealiseerd kan worden.  
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Als onzekerheden dan wel risico's kunnen hierbij worden genoemd: 
 De ingerekende besparing op de gemeentelijke subsidie aan De Wildacker en Stichting Jong/Mainframe. 
 De ingeschatte kosten voor verhuizing en aanpassing van de nieuwe huisvesting. Belangrijke factor 

daarbij is het toekomstig gebruik en kosten van aanpassing voor geluidwerende voorzieningen. Tijdens de 
verdere uitwerking dient hier onderzoek naar te worden gedaan. Voor de becijfering in de tabel is 
vooralsnog uitgegaan van een investeringsbedrag van € 500.000,00 

 De risico's bij de ontwikkeling van de nieuwe locatie. 
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Optie 1 
(Wildacker) 

Optie 2 (De 
Deel)  

Optie 3 
(Mainframe)   

 

1 Besparing op 
exploitatielasten  
(incl. wegvallende 
kapitaallasten) 

€ 10.031,00 € 5.891,00 € 72.645,00  

2 Wegvallende inkomsten   -/- € 
22.356,00 

-/- € 
13.423,00 

-/- € 26.901,00  

3 Besparing 
gemeentelijke subsidie 

€ 49.141,00 € 46.280,00 € 103.727,00***  

4 Kosten nieuwe 
huisvesting activiteiten 
(verhuiskosten, 
gebouw- 
verbouwkosten) 

p.m. p.m. p.m.  

5 Nieuwe subsidie  p.m. (alleen 
voor 

verplaatsing 
naar 

Guldenakker) 

p.m. (voor de 
activiteiten die 

het bestuur 
van De Deel 

zelf 
organiseert) 

Uitgangspunt 
behoud bestaande 

activiteitensubsidie 

 

6 Subtotaal  € 36.816,00 € 38.748,00 € 149.671,00  
 Toekomstige kosten 

onderhoud** 
(€ 6.000,00) (€ 6.500,00) (€ 22.500,00)  

 Subtotaal incl. niet 
geraamd toekomstig 
onderhoud  

    

7.1 Boekwaarde gebouw 
Boekwaarde aanpassing 
gebouw  

€ 0,00 
€ 26.034,00 

€ 0,00 
€ 4.990,00 

€ 846.460,00 
€ 18.827,00 

 

7.2 (markt)waarde grond en 
opstal* bij vervreemding 

€ 375.000,00  € 330.000,00  € 1.080.000,00   

7.3 Inrekenen boekwinst € 348.966,00 € 325.010,00 Niet inrekenen  
7.4 Jaarlijks effect  €   16.576,00 €  15.438,00 0  
8 Totaal voordeel expl. €  53.392,00 €   54.186,00 €  149.671,00 
 Openstaande kredieten € 0,00 € 0,00 € 1.711,00  
 Vergoeding voor 

zelfgedane investeringen 
(bijvoorbeeld aanleg tuin 
Wildacker) 

p.m. p.m. p.m.  

*  De WOZ-waarde per 1 januari 2011 is als uitgangspunt genomen.  
**  Het bedrag is tussen haakjes geplaatst omdat er in de begroting geen rekening met deze kosten is gehouden. Om 

deze reden kan het bedrag dan ook niet ingerekend worden als besparing. De samenvattingen van de 
meerjarenonderhoudsplanningen (10 jaar) van de betreffende accommodaties zijn als bijlage 1 bijgevoegd. Er is 
uitgegaan van een gemiddelde over 10 jaar.  

***  Dit zijn de kosten voor exploitatie van de accommodatie Mainframe. Activiteitenbudget voor het jongerenwerk is 
hierin niet inbegrepen. 

****. Er is aangenomen dat op de totale subsidie voor de Wildacker € 49.141,00 en Mainframe € 103.727,00 er in 
de nieuwe situatie € 75.000,00 kan worden bespaard.  
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5.4 Financiële uitwerking binnensportaccommodaties  
 
Bij de berekening van de financiële consequenties zijn dezelfde parameters van belang als genoemd in 5.2 en zijn 
dezelfde uitgangspunten gehanteerd. 
 
In paragraaf 4.2 wordt voorgesteld om sporthal De Haspel te slopen op de bestaande locatie één centrale 
sportzaal te realiseren waarin bewegingsonderwijs en kleine zaalsporten kunnen plaatsvinden. De kosten 
hiervan bedragen naar verwachting € 1.655.522,00. Dit bedrag is gebaseerd op tweemaal het normbedrag 
voor de nieuwbouw van een gymnastiekzaal op afzonderlijk terrein (niet op schoolterrein) op basis van de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Mogelijk vallen deze kosten in de praktijk lager uit omdat in 
het voorstel niet twee afzonderlijke gymzalen worden gebouwd maar één sportzaal. Wel dient rekening te 
worden gehouden met extra kosten voor het geschikt maken van de sportzaal voor kleine zaalsporten waarvoor 
een bepaalde hoogte vereist is. Bovendien dient rekening te worden gehouden met sloopkosten van de 
bestaande hal en tijdelijke huisvestingskosten. Al met al wordt vooralsnog uitgegaan van een totaalbenodigd 
budget van € 1.900.000,00. 
 
In financiële zin is ten aanzien van sporthal De Haspel het vraagstuk wat het goedkoopste is: renovatie van de 
bestaande hal of nieuwbouw op dezelfde plaats van één centrale sportzaal. De noodzaak bestaat immers dat 
ter plaatse (of in de directe omgeving) een voorziening in stand blijft voor bewegingsonderwijs. Het komt er op 
neer om beide mogelijkheden in financieel opzicht met elkaar te vergelijken. Dit in de wetenschap dat er zowel 
voor de renovatie alsook voor de nieuwbouw in het geheel geen middelen zijn gereserveerd. 
 
De kosten van renovatie van de bestaande hal zijn door KplusV begroot op ongeveer € 2.000.000,00 (zie 
onderzoek KplusV). Dit betreft puur 1-op-1 vervanging en geen upgrading. Sporthal De Haspel is dan nog steeds 
over-gedimensioneerd en ingericht op basis van een verouderd (inefficiënt) ontwerp. In de in eigen beheer 
opgestelde meerjarenonderhoudsplanning (zie bijlage) komt voor het eerste jaar ook een bedrag uit van meer dan 
€ 2.000.00,00. Ondanks deze forse eenmalige investering blijft het bedrag aan benodigde jaarlijkse groot-
onderhoudskosten ook daarna nog aan de hoge kant. 
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 Bestaande situatie Kosten renovatie 
bestaande hal 

Bouw twee nieuwe 
gymzalen 

Boekwaarde per 31-12-
2012 

€ 348.261,00 € 348.261,00 € 348.261,00 

Investering kosten (inclusief 
tijdelijke huisvesting / 
beëindiging 
huurovereenkomsten+ 
sloopkosten) 

 € 2.000.000,00 € 1.900.000,00 

Openstaande kredieten € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Bestaande kapitaallasten € 34.833,00 € 34.833,00  
Nieuwe kapitaallasten  € 195.000,00 € 137.750,00 
Exploitatielasten (exclusief 
kapitaallasten) 

€ 151.933,00 € 151.933,00 € 91.933,00 

Huuropbrengsten onderwijs € 31.000,000 
(€ 27.560,00) 

€ 31.000,000 
(€ 27.560,00) 

€ 31.000,000 
(€ 27.560,00) 

Huuropbrengsten overigen € 37.500,00 € 37.500,00 € 17.500,00 
    
TOTAAL (opbrengsten 
minus uitgaven) 

€ 118.266,00 -/- € 313.266,00 -/- € 181.183,00 -/- 

Verschil t.o.v. huidige lasten 
(afgerond) 

 € 195.000,00 € 63.000,00  
(€ 181.183,00 -/- € 
118.266,00 ) 

Pm bestaande 
kapitaallasten 

  € 34.833,00 

 
Conclusie:  
Het is noodzakelijk dat op de locatie van de huidige Haspel (of in de directe omgeving) een voorziening in stand 
blijft voor bewegingsonderwijs (basisscholen De Regenboog, Kleine Akkers en De Bron). Dit kan door de 
bestaande hal te renoveren of op de bestaande locatie van sporthal één centrale sportzaal te realiseren waarin 
bewegingsonderwijs en kleine zaalsporten kunnen plaatsvinden. Voor beide opties zijn geen middelen 
beschikbaar. Kortom, de herschikking van de binnensportactiviteiten levert geen bijdrage aan het realiseren van 
de bezuinigingsdoelstelling. Er moet daarentegen hoe dan ook rekening worden gehouden met extra uitgaven. 
Uit de tabel blijkt duidelijk dat nieuwbouw veel goedkoper is dan renovatie. Dit komt vooral omdat nieuwbouw 
goedkoper is dan renovatie van de bestaande hal en omdat nieuwbouw in 40 jaar kan worden afgeschreven. 
 
Het terugbouwen van één centrale sportzaal vraagt een investering van afgerond € 1.900.000,00. Dit 
betekent dat de kapitaallasten toenemen. Per saldo ontstaat een extra last ten opzichte van de huidige situatie 
van afgerond € 63.000,00. 
Een en ander betekent wel dat de huidige boekwaarde € 348.261,00 zal moeten worden afgeboekt op de een of 
andere manier. Daar staat dan weer tegenover dat de bestaande kapitaallasten van De Haspel ad € 34.833,00 
komen te vervallen. 
 
Als onzekerheden c.q. risico's kunnen worden benoemd: 
 De hoogte van de bouwkosten van de nieuwe accommodatie. 
 De tijdige beëindiging van de huurovereenkomst met de uitbater van het café. 
 De ingerekende besparing op het beheer, het energie en elektriciteitsverbruik. 
 Onder De Haspel ligt een hoofdriool. Dit zal waarschijnlijk verlegd moeten worden. 
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Alternatief voorstel De Wildacker & De Deel 
Voor behoud en uitbreiding van sociaal kapitaal in en voor Goirle 
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          SSCC De Deel 
 
Alternatief voorstel De Wildacker & De Deel 
Voor behoud en uitbreiding van sociaal kapitaal in en voor Goirle 
3 februari 2012 
Kaders 
 
1. Wmo  

 
 Ontwikkelen meer activiteiten en diensten in het kader van de Wmo en slim 

combineren van bestaande voorzieningen (samenwerking) 
o Vooruitlopend op de mensen met indicatie ‘extramurale begeleiding’ die  

van AWBZ naar Wmo gaan (vanaf 2013), hetgeen samenvalt met het 
wegvallen van AWBZ-zorg voor cliënten met een IQ van 70 en hoger.  
Met een groter beroep op collectieve i.t.t. individuele oplossingen. 

o Kans: versterking probleemoplossend vermogen van cliënten.  
o Naast Wmo invoering Wet werken naar vermogen (vanaf 2013). 

 Werken aan integratie (mensen met een beperking) van individu tot individu en op 
groepsniveau. In De Deel is al op zondag een spelletjesmiddag, waarbij een 
beroepskracht van Amarant zich vrijwillig inzet en andere aanwezige vrijwilligers 
begeleidt. Werken aan integratie is trouwens breder: ook eenzaamheidsbestrijding 
en als import-bewoner worden geaccepteerd i.t.t. buitengesloten.   

 Werken aan toevallige, spontane ontmoeting voorafgaand aan en na afloop van de 
eigen activiteiten (verenigingen, cursussen). Bevordert dat mensen elkaar op zijn 
minst van gezicht kennen. Versterkt gevoel van prettige leefomgeving: 
Leefbaarheid en sociale samenhang (prestatieveld 1 van de Wmo). Hoe meer 
activiteiten tegelijkertijd in een wijkcentrum, des te meer kans op toevallige 
ontmoeting. Dat is meer dan ontmoeting als inloop. Bekend is dat mensen niet zo 
maar ergens binnen stappen; er moet iets te doen zijn. Beleidsmatig tegengaan 
van segregatie: ontmoeting tussen alleen gelijkgestemden, wat steeds meer 
voorkomt.   

 Bevorderen meer in het algemeen dat het wijkcentrum er voor iedereen is, niet 
alleen voor bepaalde groepen waardoor andere zich buitengesloten voelen. Dus 
(blijven) combineren van sociale met culturele activiteiten om iedereen te blijven 
aanspreken. 

 Inzetten van maatschappelijke stagiaires voor het bedenken van nieuwe 
activiteiten.  

 
Voorbeelden van activiteiten; gebruik van de binnen- en buitenruimte: 

 Den Hout, gemeente Oosterhout: iemand met een verstandelijke beperking 
gebruikt het buurthuis als uitvalsbasis: doet eenvoudige klusjes, bijvoorbeeld  
voor de basisschool in het buurthuis, onder begeleiding en brengt ze later naar de 
basisschool. Het mes snijdt aan twee kanten: de basisscholen verliezen 
binnenkort gesubsidieerde banen. 

 Ondersteuning mantelzorgers: gespreksgroep, cursus voor mantelzorgers die het 
steeds zwaarder zullen krijgen. 

 Vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt die ervaring en werkritme opdoen 
door werkzaamheden in het wijkcentrum te verrichten. Dat kan variëren van klein 
onderhoud tot het meehelpen met koken voor en opdienen van een eenvoudige 
maar voedzame maaltijd voor alleenstaanden: gezond eten. 

 Cursus omgaan met geld voor mensen met een verstandelijke beperking of 
psychische aandoening (mensen die gemakkelijk schulden maken).   

 Bijeenkomsten voor vrijwillige begeleiders informele zorg. 
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 Klussencursus voor mensen met een smalle portemonnee door mensen van de 
Hobbysoos. 

 Reparatie gereedschap. 
 Loket voor uitlenen tuingereedschap. 
 Samen schilderen voor mensen met en zonder beperking.   
 Cursus gezond eten voor weinig geld; tuinieren, onderhouden collectieve moestuin; 

vergeten groenten, streekproducten (ook verkoop); kindertuin.  
 Voorlezen van mensen met een fysieke beperking aan kinderen.  
 Vormen van dienstverlening: vindplaats van voedingsdeskundige (spreekuur) 
 Uitvalsbasis voor bewegen. 
 Intergenerationele uitwisseling, zoals: breien, banden plakken, computerhulp.  

 
 
2. Actief burgerschap 
 
Toelichting 
Maatschappelijke ontwikkeling: De overheid treedt terug ten faveure van vrijwillige inzet. 
Vrijwillige inzet zit al helemaal in de genen, past bij de cultuur van Goirle. Geen professionele 
maar vrijwillige inzet, ondersteund door een beroepskracht (bijv. ouderenadviseurs). 
 
De Wildacker en De Deel: erkenning als maatschappelijke organisatie  
 Zijn wijkcentra met een vrijwilligers bestuur en daarmee realiseren zij actief 

burgerschap. Ze zijn een maatschappelijke organisatie, evenals bijvoorbeeld een 
woningcorporatie en zorginstelling maar dan een maatschappelijke organisatie met 
vrijwillige inzet (en betaald beheer van geringe omvang), waar wederzijdse afspraken 
mee te maken zijn (geven en nemen). 

 De besturen zijn niet louter gericht op facilitair beheer, beschikbaar stellen van 
ruimte. Ze willen:  
o Instrument van overheidsbeleid zijn. Werken aan de mogelijkheden van de Wmo en 

daarmee instrument zijn van overheidsbeleid. Daar hoort ook programmeren en 
binnenhalen van activiteiten bij. 

o De blik naar buiten richten door samen te werken. Samenwerken met organisaties 
die al bezig zijn met de Wmo.  

 
 
Voorwaarden – uitgangspunten – organisatie 
 
 De Wildacker en De Deel werken samen aan de opdracht: 

o Daartoe richten ze een gezamenlijke Werkgroep Wmo op. De Wildacker en De Deel 
stellen een werkgroep in die de nog te ontwikkelen ideeën op papier uitwerkt. 

 Nieuwe naast bestaande activiteiten: 
o Dit houdt in dat bestaande activiteiten niet worden vervangen door nieuwe 

activiteiten (dus: geen nieuw voor oud).  
o Wel is er oog voor eventuele verschuiving van activiteiten van bepaalde groepen 

naar een ander tijdstip (bestaande rechten gaan niet per definitie voor; 
verschuiving is geen taboe).  

o Nieuwe en bestaande activiteiten samen houdt in verbreding van de 
maatschappelijke functie en meer kans op ontmoeting (win-win-situatie).  

o Identiteit van beide centra blijft bestaan. 
 Vrijwilligers zijn gelijkwaardig aan beroepskrachten. Gelijkwaardig is niet hetzelfde 

als gelijk.  
o De laatste 40 jaar is het opleidingsniveau sterk gestegen. De vrijwilliger van nu is 

goed opgeleid en van vele markten thuis. Bij elkaar heeft een vrijwilligersbestuur 
veel expertise in huis. Dat op afroep – altijd tijdelijk – een beroep kan doen op 
beroepskrachten voor niet aanwezige expertise.  
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o Gelijkwaardigheid en het beleid van de gemeente uitvoeren betekent serieus 
genomen worden en meegenomen in het beleidstraject, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de aanwezige expertise en praktijkervaring. Dit wordt steeds belangrijker 
omdat vrijwillige inzet, betrokken burgerschap voor het beleid steeds belangrijker 
wordt. 

o Actief burgerschap houdt in: naast verantwoordelijkheid geven zeggenschap 
hebben  i.t.t. de vrijwilliger eenzijdig opleggen wat hij moet doen, hem als 
goedkope kracht beschouwen. Waar zakelijke afspraken mee te maken zijn, met als 
motto: voor wat hoort wat; geven en nemen.  

 Het in stand houden van accommodaties door de gemeente is geen doel op zich. 
Dat zijn de wijkcentra in Goirle zeker niet: zelfs het beschikbaar stellen van de 
ruimten is geen doel op zich. Dat betekent echter  niet dat maatschappelijke 
organisaties als woningcorporaties en zorginstellingen de taken van de gemeente 
dienen over te nemen (KplusV). Tenminste als daaronder impliciet wordt verstaan 
professionele maatschappelijke organisaties. Zij trekken zich terug op hun 
kerntaken als ze er financieel minder goed voorstaan en zijn geen hoeder van het 
algemeen belang zoals de gemeente. De inzet van vrijwilligersbesturen 
vertegenwoordigt sociaal kapitaal, draagt op zich al bij aan de leefbaarheid en 
sociale samenhang van Goirle.    

 
Immers: we hebben prachtige voorzieningen in het dorp, sociaal cultureel 
verenigingsleven staat op hoop peil, is zeer divers en dat moeten we zo houden. 
De organisaties functioneren prima en dragen in hoge mate bij aan de doelstellingen van 
“Back to Basics”.  
Samenwerking tussen deze voorzieningen levert nieuw “sociaal kapitaal ”op. 
 
 

----------- 
           



 
 
 
 
Bijlage 2 
 
Samenvattingen meerjarenonderhoudsplanningen Mainframe, wijkcentrum De Deel, 
Wijkcentrum De Wildacker 

 















 
 
 
 
Bijlage 3 
 
 
Bezetting sporthallen 

 



Bezetting sporthallen  
 
1. Roosters  
 
Sporthal Frankische Driehoek 
 
Maandag 
08.45 - 12.00 uur Den Bongerd (2 zaaldelen) 
13.15 - 14.45 uur  Den Bongerd (2 zaaldelen) 
10.00 - 11.30 uur  Badminton Goirle (1 zaaldeel) 
19.00 - 22.00 uur  VC RedKey Goirle (3 zaaldelen) 
 
Dinsdag 
08.45 - 12.00 uur  Den Bongerd (1 zaaldeel) 
08.45 - 11.15 uur  Open Hof (1 zaaldeel) 
13.15 - 14.45 uur  Den Bongerd (1 zaaldeel) 
13.15 - 14.30 uur  Open Hof (1 zaaldeel) 
19.00 - 21.00 uur  Diverse recreatieve gym (2 zaaldelen tot 20u) 
19.30 - 21.30 uur  Badminton Shutteltje (1 zaaldeel) 
21.15 - 22.15 uur  Korfbal  OJC ’98 (2 zaaldelen) 
 
Woensdag 
09.00 - 10.00 uur  Diverse recreatieve gym (2 zaaldelen) 
18.00 - 22.00 uur  VC RedKey Goirle (3 zaaldelen) 
 
Donderdag 
08.45 - 12.00 uur  Den Bongerd (1 zaaldeel) 
08.45 - 11.15 uur  Open Hof (1 zaaldeel) 
11.15 - 12.30 uur  Instituut Broers (1 zaaldeel) 
13.15 - 14.45 uur  Den Bongerd (2 zaaldelen) 
17.15 - 20.00 uur  Gymnastiekvereniging SOS (vanaf 18.00 uur 2 zaaldelen) 
20.00 - 21.30 uur  Korfbal Tuldania (2 zaaldelen) 
20.00 - 21.30 uur  Volleybal Madory (1 zaaldeel) 
 
Vrijdag  
18.00 - 19.00 uur  Badminton Hamers 
 
Weekend  
Geen bezetting, behalve RedKey om de 2/3 weken op zaterdag halhuur van 14.30 - 22.00 uur. 
 
Noot 1:  Tuldania is Esbeekse vereniging, OJC ’98 komt uit Berkel-Enschot. 
Noot 2:  Korfbaltraining kan kennelijk in 2 zaaldelen. 
Noot 3:  Korfbal heeft winterstop, waarbij in zaal getraind en gespeeld wordt; daarna vinden trainingen en 

competitie weer buiten plaat.  
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De Wissel 
 
Maandag 
Ochtend:  KBO Goirle Dynamic Tennis 1 uur (hele jaar) 
Avond:   Zaalhockey Were Di 5 uur (dec, jan, feb) 
 
Dinsdag 
Ochtend:  Gym 55+ 1 uur 

Badminton 2 uur 
Avond:  Handbal GHV 4,5 uur (in sep, apr, mei, juni 2 uur) 

Zaalhockey Were Di 1 uur (dec, jan, feb) 
Woensdag 
Ochtend:  Onbezet 
Middag:   Competitie Dynamic Tennis 2,5 uur (behalve in apr, mei, juni) 

Training VOAB 1 uur (dec, jan, feb) 
Avond:  Korfbal  2 uur  

Zaalhockey Were Di 2,5 uur (dec, jan, feb)  
 
Donderdag 
Ochtend:  Onbezet 
Middag:   Onbezet 
Avond:   Handbal GHV 4 uur (in sep, april, mei, juni 2 uur) 

Zaalhockey Were Di 2 uur (dec, jan, feb) 
 
Vrijdag 
Ochtend:  Onbezet 
Middag:   Onbezet 
Avond:   Zaalvoetbal gem. 2 uur 

Zaalhockey Were Di 3 uur (dec, jan, feb) 
 
Zaterdag en zondag 
Op zondag Dynamic Tennis DTC De Wissel 1 uur 
December t/m februari:  
 Competitie handbal GHV gem. 3 uur per weekend verdeeld over zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondag 
 Competitie zaalhockey gem. 5 uur per weekend, verdeeld over zaterdag en zondag. 
 
Conclusie: van november tot en met maart is iedere avond ongeveer bezet. De andere maanden is er ’s avonds 
nog ruimte op maandagavond de hele avond en de andere avonden ongeveer 3 uur (uitgaande van avond van 
18.00 - 23.00 uur en bezetting van 2 uur door grote zaalsporten zaalvoetbal, korfbal en handbal). In juli en 
augustus is sporthal De Wissel gesloten. 
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Sporthal De Vendelier 
 
Maandag 
Kleine zaal: 19.00 - 21.00 uur Taekwondo 

21.00 - 22.00 uur De wilde voetballers 
Grote zaal: 18.30 - 24.00 uur Tafeltennis 
 
Dinsdag 
Kleine zaal: 08.45 - 15.30 uur De Kameleon   

16.00 - 18.45 uur Danszz 
19.00 - 22.00 uur Stichting Sportschool Bruers   

Grote zaal:  18.45 - 24.00 uur Tafeltennis 
 
Woensdag 
Kleine zaal: 09.00 - 10.00 uur Gymclub De Deel   

10.45 - 11.30 uur Meer Bewegen voor Ouderen (de Twern/Antenne)   
 18.15 - 19.00 uur Sportschool Bruers    

19.00 - 21.30 uur Sportschool Bruers    
Grote zaal: 09.45 - 10.30 uur Meer Bewegen voor Ouderen (de Twern/Antenne)   
  14.00 - 16.00 uur Badminton 

19.00 - 24.00 uur Badminton 
 
Donderdag 
Kleine zaal: 19.00 - 21.00 uur Taekwondo 
Grote zaal: 13.30 - 15.30 uur Badminton 

18.45 - 20.00 uur Tafeltennis 
19.30 - 24.00 uur Badminton 

 
Vrijdag 
Kleine zaal: 08.45 - 12.30 uur De Kameleon 

19.00 - 20.00 uur Sportschool Bruers 
20.00 - 21.00 uur Sportschool Bruers 

Grote zaal: 18.30 - 19.30 uur Bruers  ½ zaal 
20.00 uur Competitie 

 
Zaterdag en zondag         
Kleine zaal onbezet beide dagen. 
 
Grote zaal zaterdag: 09.15 - 10.45 uur Badminton 

12.00 uur Competitie  
Grote zaal zondag: 10.00 - 11.30 uur Badmintongroep BC Mep    
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De Haspel 
 
Maandag 
09.00 - 15.30 uur  Onderwijs; De Bron, Regenboog, Kleine Akkers en ’ t Schrijverke (3 zaaldelen) 
17.00 - 18.30 uur  Gym SOS (2 zaaldelen) 
19.00 - 21.00 uur  Zaalvoetbal RZG (3 zaaldelen) 
21.00 - 22.00 uur  Zaalvoetbal GZVV (3 zaaldelen) 
 
Gymzaal:  
19.30 - 21.30:   ESJG 
 
Dinsdag 
09.00 - 14.45 uur  Onderwijs; ’ t Schrijverke 
18.30 - 21.00 uur  SSGG (3 zaaldelen) 
21.00 - 22.30 uur  Badminton DVT (1 zaaldeel) 
21.00 - 22.30 uur  Badminton BC Keep Fit (1 zaaldeel) 
 
Gymzaal:  
19.30 - 20.30 uur  Goumans 
 
Woensdag 
09.00 - 13.00 uur  Onderwijs; De Bron 
18.00 - 20.00 uur  Gym SOS  
19.30 - 22.30 uur  BC Goirle (2 zaaldelen; van 20.00 - 21.00 uur 3 zaaldelen) 
21.00 - 22.30 uur  Badminton DVT (1 zaaldeel) 
 
Gymzaal:  
18.00 - 21.00 uur  ESJG en 21.00 - 22.00 uur Smits 
 
Donderdag 
09.00 - 16.00 uur  Onderwijs; ’ t Schrijverke, Regenboog, Kleine Akkers 
19.00 - 20.00 uur  Tennis DTC De Wissel (1 zaaldeel) 
20.00 - 22.00 uur  Badminton OVST (1 zaaldeel) 
20.00 - 22.00 uur  Badminton Shutteltje (2 zaaldelen) 
22.00 - 23.00 uur  Zaalvoetbal RZG (3 zaaldelen) 
 
Gymzaal onbezet 
 
Vrijdag 
12.00 - 13.30 uur  Broers 
18.30 - 20.30 uur  Badminton BC Goirle (3 zaaldelen) 
20.30 - 22.00 uur  Zaalvoetbal GZVV (3 zaaldelen) 
 
Gymzaal onbezet 
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Zaterdag 
09.00 - 11.00 uur  Gym SOS (2 zaaldelen) 
11.00 - 15.30 uur  Honkbal HSC Tilburg (3 zaaldelen) 
16.00 - 21.00 uur  Zaalvoetbal RZG (3 zaaldelen)  
 
Gymzaal onbezet 
 
Zondag 
Incidentele verhuur aan BC Goirle, Ons Vios etc. 
 
 
2. Analyse bezetting 
 
Mogelijkheden voor vrijspelen sporthal De Haspel: 
 
Maandag: 
 Zaalvoetbal van maandagavond kan naar sporthal De Wissel: geen verhuur op maandagavond behalve in 

december, januari en februari aan Were Di (Tilburgse club, dit jaar voor het eerst in De Wissel). 
 Voor ESJG niet direct uitwijkmogelijkheid in sporthal Frankische Driehoek, sporthal De Wissel en zalen De 

Vendelier. Echter, judo heeft voldoende aan gymzaal qua ruimte. In de notitie wordt voorgesteld op de 
locatie De Haspel één centrale sportzaal te realiseren. Hier kan judo plaatsvinden.  

 
Dinsdag: 
 Stichting Sportgroep Gehandicapten Goirle (SSGG) kan wellicht overgeheveld worden naar De Wissel. In de 

wintermaanden zit daar Were Di en GHV. Het aantal trainingsuren van GHV wordt na de wintermaanden 2. 
SSGG van 18.30 - 21.00 uur en GHV van 21.00 - 23.00 uur is misschien een mogelijkheid.  

 Voor badminton is op dinsdagavond 2 zaaldelen nodig (het betreft twee aparte verenigingen). In de 
wintermaanden vindt korfbal plaats in sporthal Frankische Driehoek waarvoor 2 zaaldelen nodig zijn. Dit 
betekent dat badminton en korfbal niet in sporthal Frankische Driehoek gecombineerd kunnen worden op 
dinsdagavond. In de notitie wordt voorgesteld op de locatie De Haspel één centrale sportzaal te realiseren. 
Hier kan badminton plaatsvinden mits de sportzaal voldoende hoogte heeft. Overigens dient opgemerkt te 
worden dat de korfbalvereniging een Berkel-Enschotse vereniging is.  

 Hetgeen in de gymzaal plaatsvindt kan in nieuwe gymzaal plaatsvinden.  
 

Woensdag: 
 In sporthal De Wissel zit 2 uur korfbal (volgens gegevens De Wissel het hele jaar door). Niet duidelijk is 

welke tijden en welke vereniging het betreft. Er is dus ’s avonds ruimte (behalve in de wintermaanden, 
wanneer Were Di er zit). De Wissel heeft een flexibele wand, dus is op te delen in twee delen. Korfbal is een 
grote zaalsport, dus dan is de hele zaal nodig. De andere uren kunnen zowel Gymnastiekvereniging SOS als 
badmintonners trainen, echter niet twee badmintonverenigingen tegelijk. Zoals hierboven aangegeven kan 
badminton plaatsvinden in de nieuw te realiseren sportzaal.  

 ESJG en Smits kunnen gebruik blijven maken van een nieuw te realiseren gymzaal.  
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Donderdag: 
 In sporthal De Wissel zit 2 uur GHV, plus in de wintermaanden Were Di. Daaromheen kan tennis en 

badminton over twee zaaldelen plaatsvinden. Dit is niet voldoende (er zijn 3 zaaldelen nodig voor 2 
badmintonverenigingen). In sporthal Frankische Driehoek zit korfbalvereniging Tuldania. Dit gedlt alleen voor 
het winterseizoen. De overige maanden kan hierin badminton plaatsvinden. Overigens is Tuldania een 
Esbeekse vereniging. Zaalvoetbal kan van 22.00 - 23.00 uur in De Wissel. 

 De gymzaal is op donderdagavond onbezet. 
 
Vrijdag: 
 In sporthal De Wissel is ruimte om Broers (middag) op te vangen. Badminton en zaalvoetbal kunnen beide 

naar Frankische Driehoek (eventueel ook De Wissel; GHV heeft dan echter 2 trainingsuren staan en Were Di 
ook in de wintermaanden). 

 
Weekend: 
 Gym SOS kan naar sporthal Frankische Driehoek; in de ochtend is in het weekend geen bezetting. 
 Honkbal kan ook naar sporthal Frankische Driehoek, maar dan vormt het laatste uur (14.30-15.30 uur) een 

knelpunt 1 keer in de 2/3 weken dat Volleybalclub RedKey Goirle thuis speelt. 
 In de wintermaanden is er competitie van handbal en hockey in de zaal van De Wissel. Dit levert knelpunt op 

voor het ‘overdragen’ van zaalvoetbal van RZG. Voor zaalvoetbal is een hele zaal nodig; voor handbal en 
zaalhockey ook. Wellicht bestaat de mogelijkheid zaalvoetbal te laten rouleren tussen sporthal De Wissel en 
sporthal Frankische Driehoek (wanneer VC Goirle in de Frankische Driehoek thuiswedstrijden heeft, zou 
zaalvoetbal wellicht naar De Wissel kunnen uitwijken).  

 
Conclusie: 
Het lijkt mogelijk sporthal De Haspel vrij te spelen en de activiteiten die erin plaatsvinden over te hevelen naar 
de andere sporthallen. Badminton vormt daarbij enkele keren een knelpunt; dit kan worden opgelost door het 
realiseren van één centrale sportzaal op de locatie De Haspel met voldoende hoogte voor badminton. Daarnaast 
vormt zaalvoetbal op zaterdag een knelpunt, omdat grote zaalsporten eens in de 2 weken competitie thuis 
hebben.  
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Samenvatting meerjarenonderhoudsplan sporthal De Haspel 
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Financiële gegevens gebouwen  

 



Fin. gegevens gebouwen
Wildacker Deel Mainframe Haspel

2012
Kapitaallasten afschrijving 4.339,00 713,00 14.605,17 26.257,17

Kapitaallasten rente 696,00 131,00 42.929,13 8.576,47
5.035,00 844,00 57.534,30 34.833,64

Exploitatie 2012
Uitgaven

Gas 22.000,00
Electriciteit 20.000,00
Materialen sport 4.200,00
Onroerende zaakbelasting 600,00 528,00 1.715,00 4.300,00
Rioolbelasting 173,00 173,00 160,00 560,00
Waterschapslasten 50,00 41,00 200,00 1.000,00
Dienst-en werkkleding 800,00
Waterverbruik 1.000,00
Onderhoud gebouwen 2.000,00 2.000,00 3.030,00 15.000,00
Uitbested.werkz.Diamant 62.600,00
Onderhoud diversen 12.500,00
tel-telefax-zendm. 1.470,00
Overige goederen en diensten 500,00 2.796,00
verz.premie opstal 405,00 537,00 1.206,08 3.322,00
glasverzekering 18,00 18,00 365,00

3.246,00 3.297,00 6.811,08 151.913,00

Inkomsten
Huur gebouwen -12.003,00 -13.423,00 -26.503,00 -12.113,00
Huur sportaccommodaties -68.500,00
Overige huren -1.065,00
Verg.derden energiekosten -5.000,00

-12.003,00 -13.423,00 -26.503,00 -86.678,00

Totaal exploitatie 2012 -3.722,00 -9.282,00 37.842,38 100.068,64

Subsidie 2012
bijdrage huur 90% 20.121,00 12.080,00
bijdrage huur 100% 26.503,00
bijdrage energielasten 90% 8.820,00 7.200,00
bijdrage beheerderskst.Diamant 20.200,00 27.000,00
Budgetsubsidie 184.647,00
Totaal subsidie 2012 49.141,00 46.280,00 211.150,00 0,00

Openstaande Kredieten

Vervang.install.units cafegedeelte (2008) 10.930,00
Aanpass.installatie jeugd/jongeren (2008) 1.710,63
Aanpass.tech.install.haspel (2009) 86.867,42
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