
 
 
Notitie Mainframe/Stichting Jong 
 
In het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers' is een drietal onderzoeksopdrachten voor de 
accommodaties geformuleerd: 
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.  
Deze opdrachten zijn door KplusV uitgevoerd en hebben geresulteerd in het rapport 'Back to Basics: uitkomsten 
accommodatieonderzoek gemeente Goirle'. De resultaten van de eerste onderzoeksopdracht zijn vervolgens 
uitgewerkt in de notitie 'Back to Basics: Denkrichtingen inzet accommodaties', die op 10 april 2012 aan uw 
raad voorlag. 
 
Voor wat betreft de sociaal-culturele accommodaties constateert KplusV dat de gemeente Goirle 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. Ons college heeft 
hieraan een aantal opties toegevoegd in de notitie 'Back to Basics: Denkrichtingen inzet accommodaties'. Optie 
3 betrof hierin: 'verplaatsen activiteiten jongerenwerk Mainframe (Stichting Jong) en vrijspelen gebouw'. 
 
Uw raad werd gevraagd richting aan te geven voor verdere uitwerking van de verschillende opties. Dit heeft u 
gedaan door drie moties aan te nemen. De eerste twee hadden betrekking op de wijkcentra; de derde op 
Mainframe/Stichting Jong. Ons college werd hierin verzocht de mogelijkheden voor herhuisvesting van Stichting 
Jong naar 1) een nieuw te bouwen locatie en 2) Zorgcentrum Thomas van Diessenstraat te onderzoeken. 
 
Door middel van raadsinformatie d.d. 17-09-2013 is uw raad geïnformeerd over het onderzoek naar de 
verplaatsing van de functies van het Zorgcentrum naar het CC Jan van Besouw. Hierin is gesteld dat voor een 
verantwoorde besluitvorming hieromtrent duidelijk moet zijn of, en in welke mate, opbrengsten gegenereerd 
kunnen worden uit een herontwikkeling van de bestaande locatie van het Zorgcentrum. Deze locatie 
is in de notitie 'prioritering woningbouwlocaties' als inbreidingslocatie voor woningbouw voor de periode 2016-
2021 aangemerkt. Dit omvat ook de huidige locatie Mainframe. Ten aanzien van de motie betekent dit dat op 
korte termijn verplaatsen van de activiteiten van Stichting Jong naar het Zorgcentrum geen optie is1, omdat de 
huidige gebruikers er voorlopig in blijven zitten. Als alternatieve locatie is gekeken naar het Grobbendonckpark, 
waar een nieuwe sportzaal op de locatie van De Haspel gerealiseerd zou worden. Echter, hier is gekozen voor 
een renovatievariant. Uw raad is hierover geïnformeerd door middel van raadsinformatie d.d. 07-10-2013. De 
gedachte is nu om even een pas op de plaats te maken en de ontwikkeling van de centrumlocatie af te 
wachten. Pas bij een nieuwe ontwikkeling heeft het zin om te bekijken of Mainframe daar op een kleinere 
manier kan worden ingepast. Een nieuwe accommodatie creëren, terwijl het huidige gebouw blijft staan, lijkt 
weinig efficiënt en is financieel onhaalbaar.  

 

                                                        
1 Overigens is het ook de vraag of het Zorgcentrum qua gebouw geschikt is voor de activiteiten van Stichting Jong. 


