
 

“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:  18 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Clemens Volker, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Aanmerken sportpark 't Doesgoor als pilot clusterobject 

 

1. Aanleiding 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 17 december 2013 is de deelnotitie 

Accommodatiebeleid 2014-2017 en de Accommodatievisie 2014-2033 vastgesteld. Door de 

gemeenteraad is in de Accommodatievisie een wijziging opgenomen met betrekking tot de 

gemeentelijke buitensportaccommodaties in Delden. Bovendien is een tweetal moties 

vastgesteld: 

- Het college is verzocht met een memo te komen die de gevolgen in beeld brengt van het 

aanmerken van sportpark “Het Doesgoor” te Goor als pilot “Clusterobject”; 

- Een oproep aan het college om op zeer korte termijn met een voorstel tot wijziging van het 

beleidskader Welzijn aan de raad te komen betreffende het  benoemen van de 

buitenbaden in Delden en Markelo als een basisvoorziening. 

 

In deze memo geven wij een nadere toelichting op de pilot met betrekking tot sportpark “Het 

Doesgoor”. De wijziging van het beleidskader Welzijn wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel 

aan u voorgelegd. De Accommodatievisie is overeenkomstig uw besluit aangepast. 

2. Inhoudelijke mededeling 

 
Beschrijving huidige situatie 

Voetbalvereniging SV Hector is al sinds jaar en dag actief op sportpark “Het Doesgoor”. Zoals 

bijna overal in Hof van Twente is het club- en kleedgebouw eigendom van de vereniging en 

zijn de velden gemeentelijk eigendom. Op dit sportpark zijn drie wedstrijdvelden in gebruik, een 

trainingsveld en sinds 2012 een openbaar kunstgrasveld van beperkte afmetingen.  

De vereniging heeft bijna 400 actieve leden (verdeeld over circa 7 seniorenteams en 

15 jeugdteams). 
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Van oudsher is Hector een traditionele voetbalvereniging. De laatste jaren is er echter sprake 

van een trendbreuk. 

Naast voetbal (voor jongens en meisjes, dames en heren) is de vereniging zich steeds meer 

bewust geworden van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo is er veel aandacht voor 

waarden en normen binnen de vereniging, wordt de accommodatie mede door de komst van 

het kunstgrasveld  opengesteld voor jeugd uit de buurt van het sportcomplex, zijn er diverse 

maatschappelijke organisaties die de accommodatie weten te vinden (buurt- en wijkorgani-

saties, ouderen, zorgorganisaties, sportbso) en bovendien zijn er inmiddels gesprekken 

gaande om op zeer korte termijn ook korfbalvereniging Phenix onderdak te bieden op “Het 

Doesgoor”. 

 

Mede door de komst van een buurtsportcoach wordt heel nadrukkelijk de verbinding gelegd 

tussen de maatschappelijke terreinen sport en zorg. Het bestuur is bijvoorbeeld nu bezig om 

de gebouwen en het kunstgrasveld aan te passen om multifunctioneel gebruik beter mogelijk 

te maken. Hiervoor is een gemeentelijke (investerings)subsidie toegekend. Bovendien zijn er 

nog plannen om een “beweegtuin” te realiseren waar zowel jongeren als ouderen optimaal 

gebruik van kunnen maken. 

 

Door al deze activiteiten is “Het Doesgoor” uitgegroeid tot een wijkvoorziening waar ook 

gevoetbald en gekorfbald kan worden. Waar zorg geboden wordt, een ontmoetingsplek 

ontstaat voor de gehele buurt en waar met professionele ondersteuning een gericht activiteiten 

aanbod is gerealiseerd. 

 

Beleidsmatige aspecten 

In de Accommodatievisie 2014-2033 is sprake van twee” soorten” buitensportaccommodaties. 

De “reguliere” buitensportaccommodaties waar gevoetbald, gehockeyd of gekorfbald wordt of 

waar atletiek kan worden bedreven. Daarnaast zijn er per kern accommodaties aangewezen 

welke als multifunctionele accommodaties zijn benoemd voor het beoefenen van binnen- en 

buitensport. In Goor is dat sportpark Heeckeren, in Bentelo de Pol en in Hengevelde de 

Marke/Rupertserve. Deze zijn ook benoemd als investeringslocaties.  

 

Een “tussenvorm” tussen beide types buitensportaccommodaties is in de accommodatievisie 

niet benoemd. In onze optiek is dit ook niet noodzakelijk. De ontwikkelingen bij Hector zijn naar 

onze mening mogelijk in de huidige context. Mede met behulp van landelijke, provinciale en 

gemeentelijke middelen (buurtsportcoach, een regeling sportaccommodaties in relatie tot 

risicojongeren en een gemeentelijke investeringssubsidieregeling en eenmalige subsidies voor 

activiteiten die een bijdrage leveren aan het ten uitvoer brengen van uitgangspunten uit het 

beleidskader Welzijn) is de vereniging op weg geholpen. Hierbij moeten wij wel aantekenen 

dat een specifiek aanjaagbudget ontbreekt en dat ook de middelen voor verschillende subsidie 

beperkt zijn of dat specifieke subsidiemogelijkheden niet meer bestaan. 

 

We moeten ons realiseren dat op meerdere sportaccommodaties initiatieven bezig zijn om 

multifunctioneel gebruik etc. te bewerkstelligen. Begrippen als clustering, ontmoetingsfunctie, 

multifunctioneel gebruik en samenwerking tussen organisaties zijn wat ons betreft op veel 

accommodaties van toepassing. 

Voetbalvereniging Rood Zwart is hiervan naast Hector een prima voorbeeld. Ook (in mindere 

mate) zien we dit bijvoorbeeld terug bij hockeyvereniging G.M.H.C en voetbalvereniging 

SV Delden. En hierbij constateren wij dat er geen sprake is van een blauwdruk van activiteiten 

op en rondom “Het Doesgoor”, maar van specifieke lokale ontwikkelingen. 

 

Om te voorkomen dat er een wirwar aan gradaties in accommodaties in het algemeen en 

buitensportaccommodaties in het bijzonder ontstaan zijn wij er geen voorstander van dat er 

(specifieke) accommodatietypes worden benoemd. 



- 3 - 

 

3. Conclusie 

In onze optiek kan op basis van het huidige beleid en regelgeving gemeentelijk op enigszins 

beperkte wijze worden gereageerd op ontwikkelingen zoals nu op sportpark “Het Doesgoor”. 

Door de komst van de buurtsportcoach, investeringssubsidie, SWS garantie, incidentele subsi-

dies en maatwerk om vrijkomende (onderhouds)middelen blijvend in te zetten voor nieuwe 

ontwikkelingen op de gemeentelijke buitensportaccommodaties blijkt het beperkt mogelijk dat 

bijvoorbeeld bij Hector maar ook bij Rood Zwart het aanpassen van accommodaties en de 

organisatie en begeleiding van activiteiten gefaciliteerd en mede gefinancierd kan worden. 

In dit verband is het van belang om juist meer te zoeken naar dwarsverbanden in maatschap-

pelijke regelingen en budgetten. Mogelijk vanuit andere gemeentelijke regelingen en beleids-

documenten (woonservice) maar ook op provinciaal niveau (bijv. de Regeling “van onderop”) is 

een meer adequate ondersteuning te bewerkstelligen. 

 

Risicofactoren hierbij zijn 

- Het beperkte budget voor investeringssubsidie. Door de structurele korting in 2012 met 

€ 50.000 resteert jaarlijks € 150.000. Voor 2014 is dit budget onvoldoende gebleken om 

initiatieven allemaal voor 30% te ondersteunen. Nieuwe voorzieningen krijgen een lagere 

prioriteit op grond waarvan hiervoor maar heel beperkt subsidie (2,6%) beschikbaar kon 

worden gesteld. 

- Ten behoeve van incidentele activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde dient met 

ingang van 2016 e.v. voor € 35.000 nog in de dekking te worden voorzien. 

- Het ontbreken van een aanjaagbudget dan wel een nadere uitwerking van de regeling 

investeringssubsidie op grond waarvan initiatieven met een grotere maatschappelijke 

meerwaarde beter gewaardeerd kunnen worden. 

- Een versnippering van regelingen en budgetten, waardoor mogelijk niet datgene wordt 

ingezet dat feitelijk wel mogelijk lijkt. 

 

Met andere woorden, een bedreiging voor initiatieven zoals bijvoorbeeld bij SV Hector zit in 

onze optiek meer in de hoogte van het beschikbare budget voor bijvoorbeeld de investerings-

subsidieregeling dan in de omschrijving qua sportpark. Hierbij is aanvullende aandacht in 

relatie tot de geschetste risico’s nader van belang. 

 


