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In het collegeprogramma "Eigen kracht en samenspel" 2014-2018  is 
bepaald dat uiterlijk in 2016 een voorstel aan de raad dient te worden 
gepresenteerd over het al dan niet verplaatsen van de functies van het 
Zorgcentrum naar het CC Jan van Besouw. Zeer recent is echter een 
sideletter aan het bestuursakkoord 2014-2018 toegevoegd. Daarin is 
vastgesteld dat de toekomstbestendigheid van het CC verbeterd moet 
worden, maar dat het nog maar de vraag is of het verplaatsen van de 
functies die nu in 't Loket zijn geconcentreerd, daartoe een bijdrage levert.
Op 15 december 2015 is een amendement aanvaard, om bij de lange 
termijnoplossing voor 't Loket alle mogelijke locaties te onderzoeken, met 
inbegrip van het CC, en de gemeenteraad voor 1 januari 2017 een lange 
termijnoplossing voor te leggen. In de sideletter is de term 'alle locaties' 
nader begrensd door alle locaties in het centrum.

Het college wenst uw raad te informeren over de wijze waarop invulling 
gegeven wordt aan de opdracht van uw raad voor het locatie onderzoek 
lange de termijnoplossing voor 't Loket.

Het centrum is in de onderzoeksopdracht nader gedefinieerd tot het 
gebied, waarvoor in 2001/2003 het Integraal OntwikkelingsPlan is gemaakt
en de locaties Zuidrand Goirle en Maria Boodschap, gelegen aan de rand 
van het centrum, die in het kader van de notitie Prioritering 
Woningbouwlocaties in beeld zijn. Voor de Zuidrand betreft het dan 
uitsluitend de bestaande monumentale bebouwing, gelegen aan de rand, 
waarvoor bij voorkeur een nieuwe functie gevonden dient te worden, 
waardoor het behoud naar de toekomst toe gewaarborgd zou kunnen 
blijven.



Locaties binnen dit gebied, die onderzocht zullen worden zijn:
 Huidige locatie Zorgcentrum/de Marmot
 CC Jan van Besouw
 De Wildert/Mainframe
 Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat
 Locatie Leystromen
 Leegstaande panden Tilburgseweg en De Hovel
 Zuidrand Goirle (bestaande monumentale bebouwing op locaties Van 

Besouw en Havep)
 Maria Boodschap

Gezocht wordt naar een lange termijn huisvestingslocatie, waar alle nu in 
het Zorgcentrum gevestigde (samenwerkende) partijen gezamenlijk 
gehuisvest worden. Uitgangspunt is een zo snel mogelijk en duidelijk 
begrensd proces waarin alleen dat wordt onderzocht wat nodig is om een 
besluit te kunnen nemen. Het onderzoek zal voor 1 januari 2017 aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd.

De vragen die in het onderzoek beantwoord zullen worden zijn:
1.    Is het programma van eisen voor 't Loket, zoals dat is uitgewerkt in 

het kader van het onderzoek naar de tijdelijke huisvesting van 't Loket, 
definitief? 

2.    Bieden de te onderzoeken locaties voldoende ruimte voor het 
programma van 't Loket.

3.    In hoeverre is er bij de betrokken partners draagvlak voor de 
onderzochte locaties?

4.    Zijn de te onderzoeken locaties tijdig beschikbaar, waarbij onder tijdig 
wordt verstaan dat de 't Loket binnen een termijn van ca. 3 à 4 jaar 
gehuisvest kan zijn?

5.    Wat kost het globaal en indicatief om de locatie geschikt te maken 
voor de huisvesting van 't Loket? 

6.    Wat is indicatief het financiële effect van de beoogde lange termijn 
oplossing voor de gemeente?

Het onderzoek zal resulteren in een afwegingsnotitie met financiële 
onderbouwing, op basis waarvan een besluit genomen kan worden 
genomen over de lange termijn huisvestingsoplossing van 't Loket. Na dit 
besluit zal in een volgende fase opdracht gegeven moeten worden aan 
een architect om de beoogde lange termijn oplossing verder uit te werken 
van een Voorlopig Ontwerp tot besteks- en werktekeningen. Deze 
volgende fase maakt echter geen onderdeel uit van deze 
onderzoeksopdracht.

Het is bij deze opdracht belangrijk om rekening te houden met het feit dat 
het inpassen van het zorgcentrum in binnen het bestaand stedelijk gebied 
een complex proces is, zeker wanneer het gaat om inpassing in een 
bestaand pand. Bij iedere bestaande locatie zijn de constructie, 
installaties, indeling en bijvoorbeeld toegankelijkheid bepalend voor een 



definitieve inpassing. Pas wanneer in de volgende fase met een architect 
een inpassingsplan is gemaakt is er definitieve helderheid over de 
consequenties zowel ruimtelijk als financieel. 


