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Bijlage 1 

 

Stand van zaken onderzoek accommodaties, plus invulling 

onderzoeksmaatstaven 
 

 

 

De onderzoeksvragen 

In het onderzoek staan zes onderzoeksvragen centraal. Dat zijn de volgende: 

1. Hoe ziet het maatschappelijk vastgoed eruit en wat zijn de kosten per accommodatie? 

2. Wat wordt verstaan onder een efficiënte inzet van maatschappelijk vastgoed? 

3. Wat is op basis van deelvraag 2 de hedendaagse mate van efficiëntie per accommodatie? 

4. Wat zijn de beoogde effecten van de transities en transformatie sociaal domein? 

5. Wat zijn de budgettaire kaders? 

6. Wat zijn de lokale beleidsdoelstellingen en ambities?  

 

Over de ontwikkelingen ten aanzien van de meeste vragen wordt u nu geïnformeerd.  

 

In deze stand van zaken wordt antwoord gegeven op de vragen 1,2,4 en 6. Deze beantwoording krijgt zijn 

uitwerking in het onderzoek zelf dat antwoord geeft op de cruciale vraag 3: hoe is het gesteld met de efficiency 

per accommodatie?  

Op basis daarvan zullen in de uiteindelijke rapportage aanbevelingen worden gegaan over mogelijke verbetering 

van deze efficiency. 

 

In het onderzoek ligt de focus op de accommodaties waarin sociaal-culturele activiteiten plaats vinden. 

Daarover is in het rapport dat in 2011 door KplusV is uitgebracht1 gesteld dat de gemeente Goirle er relatief 

veel van heeft, en dat sommige accommodatie naar verhouding een lage bezetting kennen.  

 

In tegenstelling tussen het onderzoek van KplusV ligt in dit onderzoek minder accent op de 

sportaccommodaties. Wel wordt de sporthal De Haspel (de enige sporthal in eigendom van de gemeente) in het 

onderzoek meegenomen, om te bezien in hoeverre er schuifmogelijkheden bestaan van activiteiten tussen deze 

sporthal en enkele sociaal-culturele accommodaties. 

 

Vraag 1: Hoe ziet het maatschappelijk vastgoed eruit en wat zijn de kosten per accommodatie? 

We hebben de accommodaties schematisch in beeld gebracht in bijlage 2. Per accommodatie is aangeven welke 

formele rol de gemeente vervult (eigenaar of niet), en tot welke categorie het vastgoed behoort. 

Tevens zijn de kosten in beeld gebracht, evenals de huuropbrengsten en eventuele gemeentelijke subsidie van de 

huur. 

 

In het onderzoeksrapport van KplusV is voor de meeste accommodaties info opgenomen over (de staat van) het 

gebouw zelf. Daarom is dit niet herhaald. In het definitieve rapport zal deze info, voor zover nodig, 

geactualiseerd worden opgenomen. 

 

 

 

                                                        
1 KplusV, Back to Basics: Uitkomsten accommodatieonderzoek gemeente Goirle, 2011 
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Vraag 2: Wat wordt verstaan onder een efficiënte inzet van maatschappelijk vastgoed? 

Ten behoeve van de beantwoording van deze vraag is deskonderzoek gedaan: bij enkele gemeenten die ook hun 

accommodatiebeleid geformuleerd hebben, dan wel onderzoek daar naar gedaan hebben, hebben wij 

documenten opgevraagd.  Wij hebben daarin géén maatstaf voor efficiënt gebruik gevonden. Ook bij de VNG 

was die niet voorhanden.  

Vandaar dat wij ons bezonnen hebben op een nadere beschrijving/ definiëring  daarvan, mede in het licht van de 

eerder gevoerde discussies in uw commissie, en gelet op besluiten van uw raad. 

 

Wij komen daarbij op een combinatie van een kwantitatieve en een kwalitatieve maatstaf. De gemeente streeft 

immers naar zowel het bereiken van de gemeentelijke beleidsdoelen als het efficiënt omgaan met de schaarse 

gemeentelijke middelen. 

 

Bij toepassing de kwantitatieve maatstaf wordt gekeken in hoeverre het gebouw optimaal gebruikt wordt. Er 

wordt nagegaan hoeveel uren de afzonderlijke ruimten worden gebruikt over de gehele dag (3 dagdelen x 3 uur). 

Er kan dan een onderscheid gemaakt worden tussen gebouwen die de hele week open (kunnen) zijn en die dat 

alleen doordeweeks zijn. 

Een maatstaf voor 'efficient' leiden we - bij gebrek aan goede voorbeelden uit het land - af uit de (hoogste) 

referentiewaarden die zijn opgenomen in het accommodatieonderzoek dat KplusV in 2011 in Goirle heeft 

gehouden.  

 

Soort maatschappelijke voorziening Bandbreedte bezetting bij 7 

dagen á 3 dagdelen 

Bandbreedte bezetting bij 5 

dagen á 3 dagdelen 

Centraal multifunctioneel centrum 25 - 35% 30 - 50% 

Jongerencentrum 30 - 45% 40 - 60% 

Wijk- / buurtcentrum 35 - 45% 50 - 60% 

(uit: KplusV, Uitkomsten accommodatieonderzoek, 2011, p. 18) 

 

Wij zullen deze referentiecijfers, die overigens een brandbreedte kennen, gebruiken als kwantitatieve maatstaf, 

waarbij de hoogste waarde van de brandbreedte voor ons dan als een redelijk efficiënte norm geldt.  

 

Dat betekent dus dat voor een accommodatie die in principe alleen doordeweeks in gebruik is geldt dat we van 

een redelijk efficiënte bezetting spreken als deze voor minstens 50% (centraal multifunctioneel centrum), 

respectievelijk 60% (jongerencentrum en wijkcentrum) gebruikt wordt. Voor een accommodatie die de hele 

week door (7 dagen) in gebruik is, geldt een redelijk efficiënte bezettingsgraad die 15% lager ligt.  

 

Voor alle duidelijkheid: dit zijn normen die politiek vastgesteld worden. In het onderzoek wordt nagegaan in 

hoeverre accommodaties hieraan thans voldoen (stand van zaken voorjaar 2016), en welke ontwikkelingen en 

substitutiemogelijkheden er zijn. 

 

Voor accommodaties die deze norm niet halen, ligt het voor de hand dat opheffing ervan ter discussie komt. 

Maar dat zal altijd worden bezien in relatie met: (a) de verwachting dat op afzienbare termijn deze norm toch 

gehaald wordt, en (b) de kwalitatieve maatstaf (zie hierna). 

 

Een accommodatie die qua bezetting boven deze norm zit, beschouwen we - zoals gezegd - als redelijk efficiënt 

bezet. Zit een accommodatie hierboven, dan komt deze 'buiten de gevarenzone', maar is het streven er uiteraard 

nog steeds op gericht om de bezetting te verhogen (redelijk efficiënt is namelijk nog niet optimaal). 
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In principe worden alle ruimten, waarin activiteiten plaats (kunnen) vinden, meegeteld. Er wordt één 

bezettingsgraad per accommodatie berekend, naar rato van de grootte van de ruimten (grote ruimten tellen dus 

zwaarder mee). 

 

Deze kwantitatieve maatstaf zullen wij toepassen op die accommodaties waarvan de gemeente eigenaar is en 

waarvan in de politieke discussie (en in het rapport van KplusV) in het verleden is gesteld dat er mogelijk sprake 

is van overcapaciteit. Feitelijk hebben we het hier over de accommodaties in de categorie sociaal-cultureel, incl. 

het jongerenwerk.  

 

Bij alle accommodaties (die onder de scope van het onderzoek vallen - deze lijst is al eerder aan u overlegd) 

wordt bezien in hoeverre er nog capaciteit is om eventueel activiteiten/functies die momenteel elders zijn 

ondergebracht (en daar mogelijk - door herschikking - op termijn verdwijnen) op te vangen, dan wel ruimte te 

bieden aan (nieuwe) activiteiten, meer in het bijzonder voor activiteiten die passen in de doelen van Back to 

basics, respectievelijk van de transformatie in het sociaal domein. Zie hierna bij de vragen 4 en 6. 

 

Ook bij de categorieën onderwijs en kinderopvang c.a. meten we dus de bezetting (buiten hun hoofdfunctie), 

maar hoeven we de efficiencymaatstaf er niet op los te laten (aangezien deze accommodaties op zich niet ter 

discussie staan), en het vooral relevant is in hoeverre zij buiten de hoofdfunctie-uren (lees: avond of in het 

weekend) gebruikt kunnen worden voor sociaal-culturele (wijk-)activiteiten. 

 

Als kwalitatieve maatstaf hanteren we de volgende aspecten: 

1. In welke mate sluiten de activiteiten/functies in de accommodatie aan bij de doelstellingen van Back to 

basics en van de transformatie in het sociaal domein? M.a.w.  vervullen ze een belangrijke rol bij het 

faciliteren van deze doelen/functies? Het faciliteren van Goirlese verenigingen die een functie vervullen 

in het kader van de doelen van B2B hoort ook hiertoe. 

2. Stuurt de beheerder van de accommodatie op het leggen van een verbinding tussen (initiatieven van) 

(wijk-)bewoners en het stimuleren van activiteiten i.h.k.v. Back to basics/ sociaal domein? 

3. Krijgen deze (maatschappelijke) activiteiten/ functies van de beheerder prioriteit boven de commerciële 

activiteiten? (voor zover er ruimtetekort is) 

4. Is de accommodatie voldoende toegankelijk voor alle doelgroepen, zowel fysiek, sociaal, financieel als 

de mate dat de beheerder inspeelt op de behoeften van 'kwetsbare' doelgroepen? 

 

De kwalitatieve maatstaf heeft dus betrekking op de effectiviteit van het gemeentelijke (accommodatie-)beleid.  

 

Deze maatstaf zullen wij met name toepassen op de accommodaties in de categorie sociaal-cultureel / 

jongerenwerk. Tevens zullen we eventuele knelpunten op dit gebied (zie met name het vierde punt) ook voor de 

andere accommodaties - voor zover relevant - in beeld brengen. 

 

Op de doelstellingen van Back to basics, respectievelijk van de transformatie in het sociaal domein gaan we 

verder in bij de vragen 4 en 6. 

 

Vraag 3: Wat is op basis van deelvraag 2 de hedendaagse mate van efficiëntie per accommodatie? 

Inmiddels is gestart met het bezoeken van de accommodaties, en de voorbereiding van de toepassing van de 

beide genoemde maatstaven van efficiency. Daartoe zal in de periode januari/februari de feitelijke bezetting per 

accommodatie worden gemeten, in goed overleg met de beheerders/besturen van de accommodaties.  
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Tevens zal dan bezien worden welke substitutiemogelijkheden er zijn: welke activiteiten kunnen wellicht ook 

elders ondergebracht worden, teneinde de bezettingsgraden van het gemeentelijk vastgoed te optimaliseren, 

zonder afbreuk te doen aan de kwalitatieve maatstaf. 

 

Dit zal resulteren in een onderzoeksrapport waarin niet alleen de mate van efficiency per accommodatie zal 

worden weergegeven, maar tevens gekeken wordt naar  de mate dat aan de kwalitatieve maatstaf wordt 

voldaan. 

Op basis daarvan zullen in de uiteindelijke rapportage aanbevelingen worden gegaan over mogelijke verbetering 

van deze efficiency, zonder daarbij afbreuk te doen aan de (waarde van) de kwalitatieve) maatstaf. 

 

Vragen  4 en 6: Wat zijn de beoogde effecten van de transities/transformatie sociaal domein en wat 

zijn de lokale beleidsdoelstellingen en ambities? 

 

De beantwoording van deze vragen wordt meegenomen in de kwalitatieve maatstaf, die eerder aan de orde 

kwam bij vraag 2. 

 

Voor wat betreft de doelen en beoogde effecten van de transformatie in het sociaal domein verwijzen we naar 

de monitor sociaal domein van onze gemeente (in ontwikkeling). Voor zover er een relatie te leggen valt met de 

accommodaties noemen we de volgende doelstellingen: 

 

Eigen kracht / zelfoplossend vermogen: 

- Er wordt minder een beroep gedaan op maatwerkvoorzieningen 

- Eerst oplossen ondersteuningsvraag op eigen kracht of met behulp van de sociale omgeving  

- Toename gemeenschapszin 

Dichter bij de burger organiseren van ondersteuning: 

- Burgers weten welke algemeen toegankelijke voorzieningen er zijn 

- Ondersteuning wordt zo veel als mogelijk in de eigen omgeving geboden 

Meer innovatief aanbod en minder vanzelfsprekende inzet van duurdere maatwerkvoorzieningen: 

- Toename van aanbod in het voorliggend veld 

 

Het moge duidelijk zijn dat de sociaal-culturele accommodaties een belangrijke rol kunnen spelen bij het 

realiseren van deze doelen. Juist in deze accommodaties kunnen algemeen toegankelijke activiteiten 

plaatsvinden, die dicht bij huis, de gewenst ondersteuning kunnen geven, mede ter voorkoming van de duurdere 

maatwerkvoorzieningen. Hoe meer deze accommodaties daarvoor worden gebruikt des te effectiever is het 

gemeentelijk (accommodatie-)beleid. 

 

De lokale beleidsdoelstellingen die verder relevant zijn, zijn beschreven in het beleidsplan Back to basics. 

De hoofddoelstellingen van B2B zijn de volgende: 

- Het bevorderen van de maatschappelijke participatie; 

- Het vergroten van de zelfredzaamheid; 

- Het versterken van de kracht van de samenleving. 

 

Er ligt een duidelijke parallel met de eerdergenoemde (maar later geformuleerde) doelen van de transformatie in 

het sociaal domein.  

Deze hoofddoelstellingen hebben een nadere invulling gekregen in sub-doelstellingen, die afzonderlijk 

geëvalueerd worden.2 

                                                        
2 Plan van Aanpak evaluatie beleidsplan B2B, 18 augustus 2015 (vastgesteld door de raad op 29 sept. 2015) 
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De Nieuwe Koers van B2B is er ook op gericht om meer samenhang te brengen in beleidsdoelen, gewenste 

resultaten, subsidieverlening en de inzet van accommodaties. En daarbij gelden onder meer de volgende 

strategische uitgangspunten (uit: hoofdstuk 6, paragraaf 3 van B2B): 

- De gemeente is er niet op gericht om accommodaties als zodanig in stand te houden. Het gaat om de 

bijdrage die de accommodaties leveren aan de doelstellingen van het welzijnsbeleid; 

- Accommodaties zijn zowel fysiek, sociaal en financieel toegankelijk voor inwoners van de gemeente 

Goirle; 

- Accommodaties zijn erop gericht om integratie tussen diverse groepen te bevorderen; 

- Accommodaties worden multifunctioneel gebruikt; 

- Accommodaties hebben een optimale bezetting. 

Dit laatste uitgangspunt krijgt met name zijn uitwerking in de kwantitatieve maatstaf. 

 

Planning 

Wij verwachten dat in maart 2016 het onderzoek ingevolge vraag 3 afgerond kan worden. Ook de budgettaire 

kaders (vraag 5) kunnen dan in beeld zijn.  

 

Daarna zal op basis van deze bevindingen een voorstel worden geformuleerd voor het accommodatiebeleid, incl. 

voorstellen tot het mogelijk optimaler gebruik van de accommodaties in de toekomst. Dit zoveel mogelijk in 

relatie met lopende onderzoeken naar accommodatiegebruik en -behoefte. 

 

De planning is erop gericht om in april het onderzoeksrapport en een accommodatievoorstel gereed te hebben. 


