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Inleiding 

De Rekenkamercommissie Hof van Twente heeft in 2019 besloten om een onderzoek uit 

te voeren naar het verloop van het pilotproject wijkvoorziening ’t Doesgoor in Goor. 

Reden daarvoor was dat er in brede kring behoefte bestond aan duidelijkheid over het 

verloop van het pilotproject. Aanvankelijk werd ’t Doesgoor door alle betrokkenen 

ervaren als een voorbeeldproject. Echter, in de loop van het project zijn de percepties 

over de uitvoering, doorontwikkeling en financiering uiteen gaan lopen. 

’t Doesgoor is ontstaan doordat in 2013 het bestuur van sv Hector het initiatief heeft 

genomen om de eigen sportaccommodatie veelzijdiger te benutten. 

Het college heeft in 2015 geld beschikbaar gesteld om een experiment voor twee jaar 

aan te gaan om het sportcomplex te ontwikkelen tot een algemene voorziening. 

Het onderzoek is uitgevoerd met het uitdrukkelijke oogmerk om er van te leren voor 

toekomstige nieuwe projecten. 

In het onderzoek is de volgende centrale vraag beantwoord: 
  

Hoe ziet het ontstaan en de doorontwikkeling van pilotproject ’t Doesgoor er vanuit 

verschillende perspectieven uit? En welke lessen zijn hieruit te destilleren voor het 

vervolg van het project of toekomstige vergelijkbare (grote) projecten. 

    
  

Voorstel 

De rekenkamercommissie van de gemeente Hof van Twente stelt de raad voor om: 

1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport en van de de volgende conclusies 

die uit het onderzoek zijn getrokken: 

a) vanaf de start bestaan er verschillende beelden over de ontwikkeling van 

't Doesgoor. Dat leidt tot onduidelijkheid; 

b) er was niet altijd sprake van een positieve samenwerking tussen de 

verschillende partijen die bij 't Doesgoor zijn betrokken; 

c) de spelregels waren onvolledig en onduidelijk; 

d) communicatie over de doorontwikkeling van de regels gedurende het spel 

was ontoereikend; 

e) verwarring rondom uitvoering amendement zorgde voor (financiële) 

discussie; de resonancegroep heeft deze verwarring niet opgelost; 

f) positionering 't Doesgoor in relatie tot Salut en gemeente is niet duidelijk. 



2. na kennisname van het onderzoeksrapport het college te verzoeken uiterlijk in 

het 4° kwartaal van 2020 uitvoering te geven aan de volgende aanbevelingen: 

a) Ga in gesprek met Salut over de rol van Salut als ondersteuner bij 

(initiatieven van) vrijwilligersorganisaties; verduidelijk en formaliseer de 

positionering van Salut als overkoepelende welzijnsorganisatie; 

b) scherp het afwegingskader sociale initiatieven aan en communiceer 

hierover; 

c) onderzoek of voor maatschappelijke initiatieven zoals 't Doesgoor het 

zinvol is een eigen aanpak te ontwikkelen naar analogie van projectmatig 

werken. Besteed daarbij ook aandacht aan de rol van raad 

(raadswerkgroep) en college. 

en hierover aan de raad te rapporteren. 

Argumenten 

Voor de argumentatie van zowel conclusies als aanbevelingen wordt verwezen naar de 

‘nota conclusies en aanbevelingen rekenkameronderzoek naar pilot wijkvoorziening ’t 

Doesgoor’ van 21 november 2019. Deze nota maakt onderdeel uit van het 

onderzoeksrapport. 

Risico’s 

Ten aanzien van dit voorstel zijn geen risico's voorzien. 

Alternatieven 

Het alternatief is om de conclusies en aanbevelingen niet of ten dele over te nemen en 

het college niet of ten dele op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen. 

Uitvoering 

Het college wordt verzocht om uiterlijk in het 4° kwartaal van 2020 uitvoering te geven 

aan de aanbevelingen. 
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