
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  4 december 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Clemens Volker, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  beantwoording technische vragen commissie Algemeen m.b.t. 
raadsvoorstel accommodatiebeleid/-visie 

 

1. Aanleiding 

Tijdens de commissiebehandeling dd. 26 november jl. is een aantal technische vragen gesteld. 

In deze memo volgt beantwoording. In het aangepaste raadsvoorstel en een voorlegger op de 

accommodatie-visie van de hand van RO groep wordt ingegaan op de meer inhoudelijke 

vraagstukken en de raakvlakken met onder andere de scholenvisie en de transitieopgaven. 

2. Inhoudelijke mededelingen 

Verhuizing van het Zoutmuseum Delden naar Goor is niet aan de orde. In de visie is 

opgenomen dat willen onze musea blijvend kunnen overleven maatregelen nodig zijn, zoals 

een grotere regionale aantrekkingskracht, een aantrekkelijk product, bereikbaar zijn gesitueerd 

en een verbeterde bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door de gebouwen in te zetten voor andere 

activiteiten of te overwegen de collecties te verplaatsen naar Brede Maatschappelijke 

Voorzieningen (BMV’s, voor Delden is dat het Parochiehuis) maar ook het Stadsplein biedt 

daarvoor interessante mogelijkheden (bijv. Goors Museum). 

 

Voor wat betreft welke activiteiten in welke accommodaties (bijv. ouderen in een wozoco of in 

een BMV, maar dat geldt ook voor ander gebruik) is niet eenduidig te beantwoorden. In 

beginsel willen we waar mogelijk activiteiten zoveel mogelijk clusteren in (multifunctionele) 

BMV’s. Echter, lokaal kunnen er prima redenen zijn om voor een andere plek te kiezen. Zoals 

voorzieningen in de wijk, bijvoorbeeld een keuze voor het aanhaken bij dezelfde doelgroep of 

door passend gebruik te maken van andere beschikbare voorzieningen. Dit dient niet star te 

worden vastgelegd maar versnipperd en met name stand alone gebruik evenals vervelende 

onderlinge concurrentie gevolgen dienen waar mogelijk voorkomen te worden. 
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De tariefsverhoging voor buitensportaccommodaties als gevolg van de al in 2012 door de 

gemeenteraad vastgestelde taakstelling ad € 25.000 m.b.t. huurtarieven wordt in verband met 

de stapelingseffecten gefaseerd ingevoerd (50% in 2014 en 50% in 2015). Beheersstichtingen 

bepalen zelf of ze de verlaging in de budgetsubsidie gaan doorberekenen aan de huurders.  

 

Privatisering van accommodaties is met name ook afhankelijk van besluitvorming inzake de 

beleidsnotitie Accommodaties 2014-2017. Met andere woorden, er was geen keuze om de 

bezuiniging nog niet op te leggen en te wachten op de resultaten van onderhandelingen inzake 

privatisering. 

 

Op welke wijze verenigingen en stichtingen worden ondersteund is divers. Enerzijds kennen 

we een subsidieregeling voor kadercursussen, daarnaast willen we overlegstructuren voor 

vergelijkbare organisaties opstarten en kan er een beroep worden gedaan bij specifieke 

vragen op medewerkers van de gemeente. Juist door het overleg met organisaties te 

intensiveren kan met elkaar een antwoord op die vraag worden geformuleerd. 

 

Hoe sterk verenigingen individueel zijn is lastig te beantwoorden. Wel is er naast de 

bezuinigingen van de afgelopen periode een frictiebudget beschikbaar om knelpunten te 

verzachten. Daarnaast zijn organisaties goed in staat om hun eigen huishouding draaiende te 

houden en de tering naar de nering te zetten. Links en rechts zien we initiatieven om op een 

andere wijze invulling te geven aan gewijzigde omstandigheden. Bovendien geldt privatisering 

voor alle welzijnsaccommodaties waar we als gemeente eigenaar van zijn. Bijv. binnensport-

accommodaties in Diepenheim,  Goor en Markelo. Maar ook sociaal culturele accommodaties 

als de Reggehof, het Parochiehuis, het Beaufort. En buitensportaccommodaties (gebouwen 

zijn al geprivatiseerd) voor voetbal, tennis, handbal etc. Privatisering is maatwerk. In overleg 

met stichtingen en verenigingen wordt bezien welke constructie wenselijk is op basis van 

continuïteit en wederzijdse voordelen. Een stichting kan tot de mogelijkheden behoren. Naast 

onderhandelaar is de gemeente ook mede verantwoordelijk voor het scheppen van werkbare 

afspraken en continuïteit met betrekking tot onderhavige accommodaties. 

 

Omdat er voor de investeringssubsidie slechts beperkt budget is, is ter bescherming van 

overige aanvragers met minder kostbare investeringen wordt voorgesteld aan investerings-

verzoeken van clubs die ook een SWS garantie hebben een lagere prioriteit toe te kennen. 

 

Voor wat betreft fusies stellen wij ons op het standpunt dat dit een wenselijk instrument is om 

beter invulling te kunnen geven aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen en het in stand 

houden van accommodaties. Waarbij wij de mening hebben dat samenwerking en fusies van 

onderaf de meeste kans van slagen hebben. Opleggen van fusies is in onze optiek niet aan de 

orde. Wat we wel willen doen is het sturen met subsidies, op basis waarvan het voor clubs 

aantrekkelijk kan zijn om samen op te trekken. Maar clubs bepalen dat in aanleg zelf. 

 

Alle zienswijzen zijn beantwoord. Uiteraard ook die uit Delden. De tekst van de visie is al 

aangepast in die zin dat niet meer een voorkeur wordt uitgesproken voor één van beide 

Deldense buitensportaccommodaties maar dat in gemeen overleg (verenigingen, overige 

betrokkenen en gemeente) nader gaat worden bezien wat voor de toekomst de beste 

oplossing biedt. Het blijvend in stand houden van twee buitensportaccommodaties is niet als 

doel geformuleerd. 

 

Voor wat betreft de jeu de boules accommodaties geldt hetzelfde als voor de rest van de visie. 

Er zijn nog geen plannen in uitvoering maar na de vaststelling worden de verschillende 

aandachtspunten in de komende jaren successievelijk opgepakt. 

 

Voor wat betreft het podium in het Parochiehuis gaan wij uit van lokaal gebruik door de 

amateurkunst verenigingen uit Delden. De Reggehof in Goor en de grote zaal van de Pol in 

Diepenheim worden daarnaast ook gebruikt voor professionele voorstellingen. 
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Graag willen wij meehelpen een sportkoepel te initiëren maar ook hier geldt ons inziens dat dit 

van onderop moet worden vorm gegeven. Verenigingen moeten zelf nut en noodzaak hiervan 

inzien en bereid zijn in het functioneren daarvan een rol te spelen. Zij zijn immers ook de 

organisaties met de meeste kennis van hun eigen doelgroep en behoefte. 

3. Conclusie 

Door deze aanvullende beantwoording in combinatie met de al voorliggende documenten en 

het door RO Groep aanvullend opgestelde begeleidende schrijven bij de Accommodatievisie 

2014-2033 ligt er naar onze mening een weloverwogen en uitgebalanceerd voorstel voor. Op 

basis waarvan in de komende jaren een verdere uitwerking en implementatie van het 

accommodatiebeleid op weloverwogen wijze vorm gegeven kan worden. 

 

 

 

 

 

 


