
Raadsvoorstel 
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Onderwerp 
Tegemoetkoming kosten groot onderhoud Scouting Riel 

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
23 februari 2017 11 april 2017 

Aan de gemeenteraad. 

0. Samenvatting 
In november 2011 is via een accommodatieonderzoek aangetoond dat er sprake was van een 
ongewenste, grote ongelijkheid in subsidiering tussen Scouting Goirie en Scouting Riel. Het advies 
van het onderzoeksbureau dat het accommodatieonderzoek uitvoerde was om deze ongelijkheid op 
korte termijn op te heffen. Door omstandigheden heeft de ongelijke situatie langer dan nodig 
voortbestaan. Om de Scouting Riel in deze tegemoet te komen wordt in dit raadsvoorstel een 
tegemoetkoming in de kosten voor groot onderhoud aan het pand van de Scouting Riel aan de 
Tilburgsebaan in de periode 2011-2016 voorgelegd. 

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
In 2011 heeft onderzoeksbureau KplusV een accommodatieonderzoek uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente Goirie. In dit onderzoek is geconstateerd dat er een verschil is in subsidiering tussen 
Scouting Goirie en Scouting Riel. Scouting Goirie ontvangt subsidie voor activiteiten, huisvesting en 
energie, terwijl Scouting Riel alleen subsidie ontvangt voor activiteiten en energie. Het verschil is 
historisch te verklaren, maar niet wenselijk. Bij de subsidietoekenning aan de Scouting Goirie en 
Scouting Riel is steeds besloten de subsidie te handhaven, totdat er uitwerking is gegeven aan de 
uitkomsten van het accommodatieonderzoek. Dit betekent dat de ongelijkheid in subsidiëring, 
ondanks dat is aangetoond dat deze onwenselijk is, nog 5 jaar heeft bestaan. 
Op 24 januari 2017 heeft het college van B&W een besluit genomen over de privatisering van de 
Scouting Goirie, waardoor de ongelijkheid in subsidiering wordt opgeheven. Op 11 april 2017 zal een 
raadsvoorstel over de privatisering van de Scouting Goirie aan uw raad worden voorgelegd. Intussen 
heeft de grote ongelijkheid tussen Scouting Goirie en Scouting Riel vijfjaar langer dan gewenst 
voortbestaan. Dit feit heeft het gevoel van ongelijkheid bij de Scouting Riel alleen maar versterkt. 

2. Wat willen we bereiken? 
Het wegnemen van de ongelijkheid in subsidiering tussen Scouting Goirie en Scouting Riel. Deze 
ongelijkheid bestaat al sinds de herindeling in 1997, maar nadat in 2011 door een onafhankelijk 
onderzoekbureau's aangegeven dat de ongelijkheid ongedaan gemaakt moest worden heeft het door 
omstandigheden nog ruim 5 jaar geduurd. Met name in de periode 2011-2016 heeft de ongelijke 
situatie langer dan gewenst voortbestaan. Het college heeft deze ongelijkheid erkend en wil met een 
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tegemoetkoming in de kosten voor groot onderhoud in de periode 2011-2016 de Scouting Riel 
tegemoet komen. 

3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Op verzoek van het college heeft Scouting Riel facturen en rekeningen overlegd van kosten die zijn 
gemaakt voor groot onderhoud aan het pand aan de Tilburgsebaan in Riel in de periode nadat de 
resultaten van het accommodatieonderzoek bekend werden tot aan het besluit van de raad om de 
Scouting Goirie te privatisering (i.e. oktober 2011 - december 2016). 

4. Wat mag het kosten? 
De ingediende facturen en rekening bijdragen samen € 28.266,00. Voorstel is om dit bedrag eenmalig 
te dekken uit de Algemene Weerstand Reserve (AWR). 

5. Communicatie en participatie / inspraak 
Niet van toepassing. 

6. Vervolgtraject besluitvorming 
Wanneer uw raad een besluit heeft genomen zal de Scouting Riel hierover worden geïnformeerd. 

7. Fatale beslisdatum 
Niet van toepassing. 

8. Voorstel 
Aan de Scouting Bolstergroep Riel een tegemoetkoming in de kosten voor groot onderhoud in de 
periode oktober 2011-december 2016 toe te kennen ter hoogte van € 28.266,00 en deze kosten te 
dekken vanuit de AWR. 
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De raad van de gemeente Goirie; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24-01-2017 

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 21-03-2017 

gelet op de Gemeentewet; 

besluit: 

Aan de scouting Bolstergroep Riel een tegemoetkoming in de kosten voor groot onderhoud in de 
periode oktober 2011- december 2016 toe te kennen ter hoogte van € 28.266,00 en deze te dekken 
vanuit de Algemene Weerstand Reserve (AWR); 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirie in zijn vergadering van 11-04-2017. 

, de voorzitter 

, de griffier 
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