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Bijlage(n)

Geachte heer, mevrouw,
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft uw raad gesproken over de (sociaal-culturele) accommodaties en
'accommodatiebeleid'. Er komt echter geen accommodatiebeleid als zodanig. Beleidsmatig zitten de
gemeentelijke accommodaties verankerd in 'Back to Basics' (zie hieronder). Uit 'Back to Basics' vloeide een
aantal accommodatieonderzoeksopdrachten voort. In deze brief wordt uw raad een totaaloverzicht geboden van
de stand van zaken op deze onderzoeksopdrachten en andere accommodatiegerelateerde onderwerpen.
Beleid
In het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers', vastgesteld door uw raad op 29 maart 2011, is
aangegeven dat de gemeente Goirle subsidies en accommodaties inzet om uitvoering te geven aan het integrale
welzijns- en onderwijsbeleid, zoals dat in het beleidsplan is omschreven. De Nieuwe Koers was (en is) erop
gericht om meer samenhang te brengen in beleidsdoelen, gewenste resultaten, subsidieverlening en de inzet van
accommodaties. Dit maakt de noodzaak om apart accommodatiebeleid te maken overbodig, zo staat ook
vermeld in het beleidsplan. In 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' zijn vervolgens strategische uitgangspunten
voor de inzet van accommodaties geformuleerd en is een drietal onderzoeksopdrachten omschreven. Voor de
uitvoering van de onderzoeksopdrachten heeft uw raad bij diezelfde vergadering € 25.000,00 gevoteerd.
Onderzoeksopdrachten accommodatieonderzoek
KplusV heeft de onderzoeksopdrachten uitgevoerd en uitgewerkt in het rapport 'Back to Basics': uitkomsten
accommodatieonderzoek gemeente Goirle'. Dit rapport heeft u op 15 november 2011 ter kennisname
ontvangen. Op 10 april 2012 lag aan uw raad de notitie 'Back to Basics: denkrichtingen inzet accommodaties'
voor. In het begeleidende raadsvoorstel staat: 'KplusV constateert in haar rapport dat de gemeente Goirle voor
wat betreft de sociaal-culturele accommodaties kwantitatief op een bovengemiddeld niveau zit. Vanuit de
geformuleerde uitgangspunten in Back to Basics van multifunctioneel gebruik en een optimale bezetting van
accommodaties, is clustering en concentratie van activiteiten wenselijk. 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'.
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In de notitie zijn 4 opties verder uitgewerkt: 1) Verplaatsen activiteiten Wildacker, 2) Verplaatsen activiteiten
De Deel, 3) Verplaatsen activiteiten jongerenwerk Mainframe (Stichting Jong) en 4) Voorstel besturen
wijkcentra De Deel en De Wildacker: 'Voor behoud en uitbreiding van sociaal kapitaal in en voor Goirle’.
Moties naar aanleiding van de uitwerking van het accommodatieonderzoek
In de vergadering van 10 april 2012, heeft uw raad ons college per motie opdracht gegeven optie 3
'Verplaatsen activiteiten jongerenwerk Mainframe' (zie hieronder) en optie 4 'Voorstel besturen van De Deel en
De Wildacker, verder uit te werken. Dit betekent dat uw raad niet heeft gekozen voor (uitwerking van) het
verplaatsen van de activiteiten van De Wildacker (optie 1) en De Deel (optie 2). Uw raad heeft wel verzocht te
onderzoeken of de wijkcentra De Deel en De Wildacker bereid en in staat zijn om te komen tot een bestuurlijke
fusie. Zoals u heeft kunnen lezen in de verklaring van de beide besturen die wij u onlangs hebben doen
toekomen, is deze bestuurlijke fusie inmiddels een feit. Als Stichting Sociaal Culturele Centra Goirle gaan zij nu
verder met de uitwerking van het hierboven genoemde voorstel, gericht op het openstellen van bestaande
activiteiten en/of het organiseren/faciliteren van nieuwe activiteiten voor nieuwe doelgroepen, volgend op de
transitie AWBZ - Wmo. Voor wat betreft de financiering van de activiteiten (subsidiesystematiek) van de
wijkcentra vindt op 13 juni 2013 overleg plaats met het nieuwe bestuur over de mogelijke opties. Vervolgens
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mainframe
Zoals hierboven aangegeven heeft uw raad per motie opdracht gegeven optie 3, 'Verplaatsen activiteiten
jongerenwerk Mainframe' uit te werken. Ons college heeft besloten dit mee te nemen in de visievorming met
betrekking tot de centrumlocaties, zoals benoemd in de 'Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021'.
Scouting
In het begeleidende raadsvoorstel bij de notitie 'Back to Basics: denkrichtingen inzet accommodaties' wordt
melding gemaakt van het advies van KplusV om de accommodatie van Scouting Goirle te handhaven. Ondanks
dat het gebouw van Scouting Riel geen gemeentelijke accommodatie betreft, is deze wel in het rapport van
KplusV meegenomen. Op dit moment verkrijgt Scouting Riel geen subsidie voor huisvesting (behalve een
tegemoetkoming in de energielasten). Ten opzichte van Scouting Goirle en Jongerencentrum Mainframe
betekent dit een ongelijke situatie omdat beide organisaties hierin wel tegemoet gekomen worden. KplusV
adviseert om deze ongelijke situatie op te heffen door met Scouting Riel overeen te komen welke bijdrage de
gemeente levert aan de (directe) kosten van huisvesting, beheer en activiteiten.
Ons college heeft hierbij voorgesteld dit advies niet over te nemen, omdat het niet wenselijk is dat de gemeente
een incidentele of structurele investering doet in het gebouw van Scouting Riel. Hiermee zou een ongelijke
situatie ontstaan richting andere verenigingen en organisaties met een geprivatiseerde accommodatie. Wel
stelde ons college voor de ongelijkheid tussen de Scouting Goirle en Scouting Riel op te heffen, door ofwel het
gebouw van Scouting Goirle over te laten nemen door de Scouting, ofwel door het beëindigen van de
huursubsidie die Scouting Goirle van de gemeente ontvangt. Hierover is overleg geweest, waarbij Scouting
Goirle heeft aangegeven open te staan voor verschillende opties. Er is nu ambtelijk een voorstel in voorbereiding
over hoe het verschil tussen de Scouting Goirle en Scouting Riel zou kunnen worden opgeheven. Hierover vindt
vervolgens opnieuw overleg plaats met de besturen van de Scouting Goirle en Scouting Riel.
CC Jan van Besouw / Zorgcentrum
In de notitie 'Back to Basics: denkrichtingen inzet accommodaties' staat dat sluiting van het CC Jan van
Besouw als accommodatie niet ter discussie staat. Het onderzoek naar de eventuele verplaatsing van de
functies van het Zorgcentrum naar het CC Jan van Besouw hangt samen met de discussie over verdergaande
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ruimtelijke, beheersmatige en inhoudelijke samenwerking tussen de partners in het CC Jan van Besouw
(Bibliotheek, Factorium). Alle huurders van het Zorgcentrum, Bibliotheek, Factorium en stichting SCAG worden
nauw betrokken bij het onderzoek naar de eventuele verplaatsing van functies van het Zorgcentrum naar het CC
Jan van Besouw. Zie hiervoor ook de raadsinformatie van 16 mei 2013 betreffende stichting SCAG / CC Jan
van Besouw.
Sporthal De Haspel
KplusV constateerde in haar rapport dat de gemeente Goirle een overcapaciteit heeft voor wat betreft de
binnensportaccommodaties. Van de binnensportaccommodaties is alleen sporthal De Haspel eigendom van de
gemeente. Uw raad heeft op 10 april 2012 ingestemd met de denkrichting sporthal De Haspel te saneren en de
optie 'Realiseren van één centrale sportzaal op of in de nabijheid van de locatie van De Haspel' verder uit te
werken. Bij de uitwerking hiervan zijn nieuwe inzichten ontstaan. Deze zullen op een later moment aan uw raad
worden voorgelegd.
Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
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