
 

“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:  25 juni 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Clemens Volker, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  stand van zaken accommodatiebeleid welzijn/sport 

 

1. Aanleiding 

Op basis van uitgangspunten uit het Beleidskader Welzijn 2014-2017 zijn relevante sport- en 

welzijnsaccommodaties in beeld gebracht en is de ontwikkeling van de beleidsnotitie 

Accommodatiebeleid gestart. Lopende dit traject hebben wij de beoogde werkzaamheden voor 

het opstellen van een langere termijnvisie inzake het accommodatiebeleid naar voren gehaald. 

Om integraal beleid te kunnen ontwikkelen voor de korte (2014-2017) en de middellange 

termijn (2014-2033) is het in onze optiek dringend gewenst beide trajecten voor een deel 

gelijktijdig voor te bereiden en ter besluitvorming aan u voor te leggen. 

Dit is voor ons reden geweest RO groep (het adviesbureau dat ook aan de wieg heeft gestaan 

van de ontwikkeling van de Scholenvisie basisscholen Hof van Twente 2022/2032) opdracht te 

verlenen om voor de middellange termijn een accommodatievisie op te stellen. 

Bovendien zijn ook financiële uitgangspunten relevant. In de Kadernota 2014 is ten behoeve 

van het accommodatiebeleid vanaf 2016 structureel een aanvullende bezuiniging opgenomen 

van jaarlijks € 150.000. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De concept notitie Accommodatiebeleid 2014-2017 is in april jl. door ons vrij gegeven voor 

inspraak door betrokken sport- en welzijnsorganisaties. In deze beleidsnotitie zijn veelal korte 

termijn maatregelen in het vooruitzicht gesteld op het terrein van exploitatie en beheer en 

onderhoud van welzijns- en sportaccommodaties. Van een zestal organisaties hebben wij 

hierover een zienswijze mogen ontvangen. In het besluitvormingstraject zullen wij u hierover 

nader informeren. 
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Ten behoeve van de ontwikkeling van de Accommodatievisie hebben inmiddels enkele 

bijeenkomsten met lokale instellingen en verenigingen plaatsgevonden. Nadat RO groep in 

concept de accommodatievisie heeft opgesteld en wij ook dit document kunnen vrijgeven voor 

inspraak is het inmiddels zomervakantie. Vervolgens willen wij na de zomervakantie de 

desbetreffende organisaties voldoende gelegenheid geven hierop te reageren. Behandeling 

van beide documenten (visie en beleidsnotitie) hebben wij gepland in de raadsvergadering van 

17 december a.s. Een zorgvuldige behandeling heeft de voorkeur boven een “snel” 

besluitvormingstraject. 

 

Omdat dit vaststellingstraject is vertraagd hebben wij ons op het standpunt gesteld dat de 

huidige subsidievoorwaarden voor zowel de exploitatiesubsidie ten behoeve van beheers-

stichtingen van sport- en welzijnsaccommodaties als voor de investeringssubsidies ten 

behoeve van verenigingen met een eigen accommodatie nog een jaar worden gecontinueerd. 

De beleidsregels Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd zijn, gebaseerd op de door ons vastgestelde 

deelnotities op deze onderdelen in november jl., inmiddels vastgesteld en gepubliceerd. Op 

basis van deze nieuwe beleidsregels kunnen relevante organisaties subsidie voor 2014 

aanvragen. 

 

De herziene procedure voorziet erin om in de loop van oktober a.s. de beleidsnotitie en 

accommodatievisie te accorderen en in procedure te brengen voor behandeling in de 

raadsvergadering van 17 december 2013. In dit traject willen wij u graag in een technisch 

beraad nader informeren over de bewandelde weg en de gemaakte keuzes. 

3. Conclusie 

De uitwerking van het door u in juli 2012 vastgestelde Beleidskader Welzijn 2014-2017 vergt 

een lange doorlooptijd. Door de complexheid van de materie en in het belang van een zorg-

vuldige procedure verwachten wij in december a.s. u een integraal voorstel met betrekking tot 

de korte termijn (beleidsnotitie) en de middellange termijn (accommodatievisie) ter vaststelling 

te kunnen aanbieden. 

Op grond hiervan willen wij de bestaande subsidieregelingen ten behoeve van investerings-

subsidies en exploitatiesubsidies in hoofdlijnen nog een jaar continueren. 


