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 Back to Basics: uitkomsten 
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 Raadsinformatie 'Planning 
besluitvorming 
accommodatieonderzoek 
gemeente Goirle' d.d. 15 
november 2011 

 Brief d.d. 15 november 2011 
' Back to Basics: uitkomsten 
accommodatieonderzoek 
gemeente Goirle' 

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0.  Samenvatting 
In het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' is een drietal onderzoeksopdrachten voor de 
accommodaties geformuleerd. Deze opdrachten zijn door KplusV uitgevoerd en hebben geresulteerd in het 
rapport 'Back to Basics: uitkomsten accommodatieonderzoek gemeente Goirle'. Onderhavig voorstel betreft een 
uitwerking van de resultaten van de eerste onderzoeksopdracht: de mogelijkheden voor herschikking van 
ruimten op basis van activiteiten en beschikbare ruimte. Daarbij zijn ook alternatieven in beeld gebracht. Uw 
raad wordt gevraagd om op basis van deze notitie richting te geven ten aanzien van de toekomstige inzet van 
accommodaties en zo mogelijk een voorkeur uit te spreken voor één of meerdere opties en denkrichtingen.  
 
1.  Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Op 29 maart 2011 heeft uw raad het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' vastgesteld. Hierin staan 
de beleidsdoelstellingen voor de periode 2012-2015 op het gebied van welzijn, onderwijs, kunst & cultuur en 
sport. Subsidies en accommodaties vormen instrumenten voor de gemeente om deze beleidsdoelstellingen te 
realiseren. Uw raad heeft op 6 juli 2012 ingestemd met de inzet en verdeling van subsidies in 2012 e.v.. Voor 
wat betreft de accommodaties lag er op dat moment nog een drietal onderzoeksopdrachten:  
1. Onderzoek naar de mogelijkheden voor herschikking van ruimten op basis van activiteiten en beschikbare 

ruimte.  
2. Het ontwikkelen van een eenduidige transparante berekeningssystematiek voor sociale huurtarieven. 
3. Het ontwikkelen van een eenduidige subsidiesystematiek voor accommodaties, hierbij de verschillende 

typen accommodaties in acht nemend.  
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KplusV heeft de onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Uw raad heeft per brief en raadsinformatie d.d. 15 
november 2011 kennis kunnen nemen van het onderzoeksrapport. Hierbij is aangegeven dat de aanbevelingen 
uit het rapport de komende periode, zowel inhoudelijk als financieel, nader worden uitgewerkt waarbij ook 
alternatieve denkrichtingen in beeld worden gebracht (onderzoeksopdracht 1). Ook is aangegeven dat, op basis 
van het advies van KplusV, gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een eenduidige subsidiesystematiek voor 
accommodaties en een transparante berekeningssystematiek voor sociale huurtarieven (onderzoeksopdrachten 
2 en 3). In bijgaande notitie is uitwerking gegeven aan onderzoeksopdracht 1. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat hierin het onderzoek naar verplaatsing van functies van het Zorgcentrum naar het C.C. Jan van Besouw niet 
is betrokken. Dit volgt een apart traject.  
 
Met de onderzoeksopdrachten 2 en 3 is een start gemaakt maar een definitief voorstel hierover kan pas worden 
voorgelegd wanneer er meer duidelijkheid is over de toekomstige inzet van accommodaties.  
 
2.  Wat willen we bereiken? 
Het beleidsplan Back to Basics: De Nieuwe Koers is erop gericht om meer samenhang te brengen in 
beleidsdoelen, gewenste resultaten, subsidieverlening en de inzet van accommodaties. Als strategisch 
uitgangspunt is hierbij geformuleerd dat de gemeente er niet op gericht is om accommodaties als zodanig in 
stand te houden. Het gaat om de bijdrage die de accommodaties leveren aan de doelstellingen van het beleid 
waarbij gestreefd wordt naar een multifunctioneel gebruik en optimale bezetting van accommodaties. Voor 
accommodaties is sprake van een taakstellende bezuiniging van € 50.000,00 structureel. De gedachte is dat 
wanneer kan worden gekomen tot een efficiënte inzet van accommodaties, ook invulling kan worden gegeven 
aan deze bezuinigingsopdracht.  
 
3.  Wat gaan we daarvoor doen? 
In bijgaande notitie is uitwerking gegeven aan de resultaten van de eerste onderzoekopdracht, het onderzoek 
naar de mogelijkheden voor herschikking van ruimten op basis van activiteiten en beschikbare ruimte. Daarbij 
zijn ook alternatieven aangegeven.  
 
Onderstaand treft u, zowel ten aanzien van sociaal-culturele activiteiten als de binnensportactiviteiten, 
samenvattend de verschillende opties en denkrichtingen uit de notitie aan. Uw raad wordt gevraagd om op 
basis van deze notitie richting te geven ten aanzien van de toekomstige inzet van accommodaties en zo mogelijk 
een voorkeur uit te spreken voor één of meerdere opties en denkrichtingen.  
 
Sociaal-culturele activiteiten 
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 bijgaande notitie is een viertal opties uitgewerkt:  
 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’.  
 
Het college heeft kennis genomen van de verschillende opties en vraagt uw raad aan de hand van deze notitie 
richting te geven ten aanzien van de toekomstige inzet van de sociaal-culturele accommodaties. Het college 
acht het onwenselijk dat de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk vermengd worden met andere 
activiteiten. Ook veiligheidsaspecten dienen daarbij meegewogen te worden. Het college gaat onderzoek doen 
naar de mogelijkheden voor verplaatsing van de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk zoals die nu 
plaatsvinden in jongerencentrum Mainframe. Daarnaast zal bezien worden welke activiteiten die plaatsvinden in 
de wijkcentra verplaatst kunnen worden naar andere accommodaties zoals het C.C. Jan van Besouw, De 
Guldenakker en de brede scholen. Op basis hiervan zullen één of meerdere opties en/of denkrichtingen nader 
worden uitgewerkt. 
 
Binnensportactiviteiten 
KplusV constateert in haar rapport dat er sprake is van overcapaciteit bij de binnensportaccommodaties. Dit 
afgezet tegen het uitgangspunt van multifunctioneel gebruik en een optimale bezetting van accommodaties, is 
het wenselijk ook de 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 in bijgaande notitie - conform het advies 
van KplusV - voorgesteld om sporthal De Haspel te saneren.   
 
Indien 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 met betrekking 
tot de afstand van bewegingsonderwijs tot het basisonderwijs. KplusV geeft hiervoor een drietal opties aan:  
1. Realisatie van 2 separate gymzalen.  
2. Realisatie van één centrale sportzaal.  
3. Realiseren van aanvullende functies binnen bovengenoemde opties 1 of 2.  
 
Ons college stelt voor te kiezen voor optie 2. De motivering hiervan treft u aan op pagina 14 en 15 van 
bijgaande notitie. Ten aanzien van optie 3 geeft KplusV in haar rapport aan dat er in de oostkant van Goirle  
geen sociaal-culturele voorziening is. Zij geeft hierbij ook aan dat er waarschijnlijk geen behoefte zal zijn aan 
een wijkcentrum, maar - gelet op de vergrijzing en de maatschappelijke ontwikkelingen - wellicht wel aan een 
ontmoetings- en/of inloopfunctie voor kwetsbare groepen (waaronder ouderen). Deze functie zou met name 
overdag beschikbaar moeten zijn. Het voert te ver om hiervoor nu al een voorstel te doen. Wel verdient het 
aanbeveling om de daadwerkelijke behoefte in beeld te brengen en bij eventuele herontwikkeling dit als 
aandachtspunt mee te nemen. Ook dienen de mogelijkheden op andere locaties onderzocht te worden 
(bijvoorbeeld Brede School Boschkens Oost).   
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Scouting  
Bijgaande notitie heeft betrekking op de sociaal-culturele en binnensportactiviteiten. Het gebouw van Scouting 
Goirle betreft een gemeentelijke accommodatie. KplusV adviseert in haar rapport om deze accommodatie 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 
(behoudens een tegemoetkoming in de energielasten).  
Ten opzichte van Scouting Goirle en Jongerencentrum Mainframe ontstaat 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 stelt voor om dit advies niet over te nemen. Het is niet wenselijk 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 stelt het college voor 
de ongelijkheid tussen Scouting Goirle en Scouting Riel op te heffen. Dit kan op twee manieren:  
1. Overname van het gebouw waar Scouting Goirle nu gebruik van maakt door Scouting Goirle.  
2. Beëindigen van de huursubsidie die Scouting Goirle van de gemeente ontvangen (90% van de huurkosten).    
 
Voorgesteld wordt om met het bestuur van Scouting Goirle over bovenstaande opties te gesprek te gaan en 
hierbij de mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld te brengen. Het opheffen van de ongelijke situatie tussen 
Scouting Goirle en Scouting Riel conform een van bovengenoemde opties zal een bijdrage leveren aan de 
taakstellende bezuinigingsopdracht voor accommodaties.  
 
4.  Wat mag het kosten? 
 
Taakstellende bezuinigingsopdracht  
In de begroting 2012 is een taakstellende bezuiniging opgenomen voor accommodaties van € 25.000,00. Deze 
bezuiniging loopt op naar € 50.000,00 structureel vanaf 2013. Gelet op de uitwerking die nog plaats dient te 
vinden, is het niet mogelijk om in 2012 de bezuinigingsopdracht van € 25.000,00 in te vullen. Voorgesteld 
wordt om dit eenmalig te dekken vanuit het restantbudget voor indexering van subsidies in 2012 en het 
restantbudget 2011 voor het accommodatieonderzoek.  
 
In het voorstel over de inzet en verdeling van subsidies 2012 e.v. (Back to Basics) is rekening gehouden met een 
bedrag van € 40.000,00 ten behoeve van de indexering van subsidies. Dit bedrag is in 2012 niet nodig omdat 
aanbieders gevraagd is om een aanbieding te doen voor het jaarschijf 2012. Indexering van subsidies zal voor 
het eerst plaatsvinden in 2013. In het raadsvoorstel over de inzet en verdeling van subsidies 2012 e.v. is dit 
ook aangegeven. Hierin is tevens voorgesteld om dit bedrag in te zetten voor de afbouw van subsidies. Voor 
deze afbouw is een bedrag nodig van € 21.282,00. Dit betekent dat er een bedrag van € 18.718,00 resteert. 
Daarnaast resteert er nog een bedrag van € 9.600,00 wat niet is ingezet voor het accommodatieonderzoek. 
Voorgesteld wordt om een deel van dit bedrag (€ 6.282,00) in te zetten voor de taakstellende bezuiniging 
zodat deze in zijn geheel kan worden ingevuld.  
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In de meerjarenbegroting 2012 - 2015 is rekening gehouden met een structurele bezuiniging van € 50.000,00. 
Gezien de uitwerking die nog plaats moet vinden, lijkt het onwaarschijnlijk dat deze bezuiniging in 2013 gehaald 
wordt. Immers, het verplaatsen van activiteiten kost tijd. Niet alleen moet rekening gehouden worden met 
gebouwelijke aanpassingen, ook de huurders die een accommodatie moeten verlaten, moeten de tijd krijgen om 
een ander onderkomen te vinden. Uit hoofdstuk 5.3 van bijgaande notitie blijkt dat het haalbaar is de 
taakstellende bezuinigingsopdracht op accommodaties in te vullen. Op welke termijn dit mogelijk is, is 
afhankelijk van de optie en/of denkrichting waarvoor gekozen wordt.  
 
Kosten vervolgonderzoek 
Voor de verdere uitwerking van de voorgestelde denkrichtingen, dienen aanvullende onderzoeken te worden 
uitgevoerd. Dat geldt met name voor de toekomstige huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk en de bouw 
van een nieuwe sportzaal. Het is nodig hiervoor extern advies in te winnen. De kosten hiervan worden geraamd 
op € 15.000,00. Hiervoor zijn binnen de bestaande budgetten geen middelen aanwezig. Voorgesteld wordt om 
hiervoor een extra budget van € 15.000,00 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de Algemene 
Weerstands Reserve.  
 
Sporthal de Haspel 
In de bijgevoegde nota 'Back to Basics: denkrichtingen inzet accommodaties' wordt in paragraaf 4.3 
voorgesteld om over te gaan tot sanering van de sporthal De Haspel en het realiseren van één nieuwe centrale 
sportzaal op die locatie waar zowel bewegingsonderwijs als kleine zaalsporten kunnen plaatsvinden. In 
paragraaf 5.4 is een financieel overzicht opgenomen waarin wordt aangegeven wat de huidige sporthal kost, 
wat het kost om deze te renoveren en wat het kost als de sporthal wordt gesaneerd en er twee nieuwe 
gymzalen of één centrale sportzaal worden gebouwd. 
 
De renovatie wordt becijferd op € 2.000.000,00 en de nieuwbouw wordt becijferd op € 1.900.000,00. 
De kapitaallasten bedragen respectievelijk € 195.000,00 en € 137.750,00 omdat bij de renovatie wordt 
uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en voor de nieuwbouw van 40 jaar. Op basis van de huidige 
cijfers betekent dat respectievelijk meerkosten van € 195.000,00 dan wel € 63.000,00. Voor deze 
meerlasten is nog geen dekking in de (meer)jarenbegroting aanwezig en op het moment dat daarvoor een krediet 
gevoteerd wordt dienen daarvoor in de begroting middelen vrij gemaakt we worden.  
 
5.  Communicatie en participatie / inspraak 
Ons college streeft ernaar om alle betrokkenen en belanghebbenden zoveel als mogelijk in het proces te 
betrekken. We kiezen voor: veel ruimte bieden voor informeren, raadplegen en adviseren, maar de 
beslisbevoegdheid en kaders uitdrukkelijk bij bestuur en raad neerleggen. Reden hiervoor is dat er sprake is van 
verschillende belangen tussen partijen. Daarom kiezen we niet voor meest vergaande vormen van participatie 
(meebeslissen, coproductie, faciliteren). De beslissingsbevoegdheid blijft uitdrukkelijk bij het bestuur (college en 
raad).   
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Er zijn verschillende groepen te onderscheiden waarop de communicatie en participatie zich richten:  
 
Besturen en/of directie accommodaties  
Met de besturen van de betrokken accommodaties1 hebben naar aanleiding van het onderzoeksrapport van 
KplusV gesprekken plaatsgevonden. Zij hebben hierin de ruimte gekregen om hun reactie op het rapport kenbaar 
te maken en eventuele alternatieve denkrichtingen aan te dragen. De besturen van wijkcentra De Deel en De 
Wildacker hebben gezamenlijk een alternatief voorstel voorgelegd wat meegenomen is in bijgaande notitie  
(optie 4). Met de besturen van wijkcentra De Deel en De Wildacker, Stichting Jong en de directie van Thebe 
hebben vervolggesprekken plaatsgevonden naar aanleiding van het besluit van ons college over bijgaande 
notitie. Dit omdat de voorgestelde denkrichting met name deze vier partijen raakt.  
 
Klankbordgroep Wmo  
De klankbordgroep Wmo geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over beleidsterreinen die behoren 
tot de Wet maatschappelijke ondersteuning. De inzet van accommodaties voor sociaal-culturele en 
sportactiviteiten hebben betrekking op maatschappelijke participatie. Meedoen van alle groepen in de 
samenleving staat in de Wmo centraal. De uitkomsten van het accommodatieonderzoek zijn op 18 november 
2011 ter kennisname gebracht van de leden van de klankbordgroep Wmo. Vervolgens is bijgaande notitie op 14 
maart jl. met hen besproken.   
 
Andere belanghebbenden  
Andere belanghebbenden zijn in ieder geval de huurders van de accommodaties en buurtbewoners. Het is van 
belang hen zorgvuldig over keuzes en vervolgstappen te informeren. Ons college wil zoveel als mogelijk 
voorkomen dat verenigingen hun activiteiten stopzetten of leden verliezen omdat er uitgeweken moet worden 
naar een andere accommodatie. Ook is de communicatie richting buurtbewoners van belang om draagvlak te 
creëren voor nieuwe activiteiten in een accommodatie bij hen in de buurt.  
 
6.  Vervolgtraject besluitvorming 
Aan uw raad wordt gevraagd om op basis van bijgaande notitie richting te geven ten aanzien van de 
toekomstige inzet van accommodaties en zo mogelijk een voorkeur uit te spreken voor één of meerdere opties 
en denkrichtingen. Na besluitvorming door uw raad zal gestart worden met de uitwerking hiervan. Ook zal 
vervolg worden gegeven aan het uitwerken van de onderzoeksopdrachten 2 en 3 (zie paragraaf 1 van dit 
raadsvoorstel). Wij zullen uw raad informeren over de uitkomsten hiervan, waarna een definitief besluit over de 
toekomstige inzet van accommodaties genomen kan worden.  
 
7.  Fatale beslisdatum 
N.v.t. 
 
 
 
 

                                                        
1 Stichting Jong (Mainframe), Stichting De Wildacker, Stichting De Deel, Thebe (Guldenakker), Stichting SCAG (CC Jan van Besouw), 
Scouting Goirle, Scouting Riel, Stichting De Wissel, Stichting Accommodatie Red Star (De Vendelier) en Woonstichting Leystromen 
(sporthal Frankische Driehoek).  
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8.  Voorstel 
1. Kennis te nemen van de notitie 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' en het college richting te geven voor het 

vervolgonderzoek naar de toekomstige inzet van accommodaties.  
2. In te stemmen met de denkrichting om sporthal De Haspel te saneren en optie 2 'Realiseren van één 

centrale sportzaal op of in de nabijheid van locatie van De Haspel' verder uit te werken.  
3. De taakstellende bezuiniging voor 2012 op de accommodaties van € 25.000,00 eenmalig in te vullen door 

inzet van het resterende budget voor indexering subsidies Back to Basics (€ 18.718,00) en een deel van 
het resterende budget voor het accommodatieonderzoek (€ 6.282,00).  

4. Een budget beschikbaar te stellen van € 15.000,00 voor een vervolgonderzoek en dit budget te dekken 
door aanwending van de Algemene Weerstands Reserve.  

5. De begroting 2012 te wijzigen.  
 

 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
de heer J.M. Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8-03-2012; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 20-03-2012; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. Kennis te nemen van de notitie 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' en het college richting te geven voor het 
vervolgonderzoek naar de toekomstige inzet van accommodaties.  

2. In te stemmen met de denkrichting om sporthal De Haspel te saneren en optie 2 'Realiseren van één 
centrale sportzaal op of in de nabijheid van locatie van De Haspel' verder uit te werken.  

3. De taakstellende bezuiniging voor 2012 op de accommodaties van € 25.000,00 eenmalig in te vullen door 
inzet van het resterende budget voor indexering subsidies Back to Basics (€ 18.718,00) en een deel van 
het resterende budget voor het accommodatieonderzoek (€ 6.282,00).  

4. Een budget beschikbaar te stellen van € 15.000,00 voor een vervolgonderzoek en dit budget te dekken 
door aanwending van de Algemene Weerstands Reserve.  

5. De begroting 2012 te wijzigen.  
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-04-2012. 
 

 , de voorzitter 
 
 

, de griffier 
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