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1

1.1

Introductie

Aanleiding

Binnen de gemeente Etten-Leur zijn diverse maatschappelijke accommodaties op
het gebied van onderwijs, welzijn en zorg, sport en cultuur gesitueerd. Deze
accommodaties vormen geen doel op zich, maar worden ingezet om
maatschappelijke doelen te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan het
vergroten van leefbaarheid, culturele ontplooiing, het bevorderen van de
gezondheid en het faciliteren van ontmoeting van doelgroepen.

1.2

Doelstelling

Voorliggend accommodatiebeleidsplan is opgesteld om te waarborgen dat vraag
en aanbod van accommodaties nu en in de toekomst goed op elkaar zijn
afgestemd en efficiënt worden benut. Tevens biedt het plan handvatten om
onderbouwde keuzes te maken over investeringsbeslissingen.
Het plan vormt een kader aan de hand waarvan de ambtelijke en bestuurlijke
organisatie in staat wordt gesteld om veelal op zichzelf staande beslissingen in
onderlinge samenhang te beoordelen en prioriteiten te stellen. Het voorliggende
plan bevat een visie op de maatschappelijke accommodaties en een vertaling van
deze visie in concrete projecten voor de periode 2010-2020. Daar waar het
projecten betreft voor de middellange termijn zullen concrete besluiten met
betrekking tot vormgeving/participanten etc. meegenomen worden in de eerste
herijking van deze nota in 2014 (zie hoofdstuk 8).

1.3

Vraagstelling

De volgende vraagstelling ligt ten grondslag aan deze rapportage:
“Stel een accommodatiebeleidsplan op, waarin een strategische visie op
maatschappelijke accommodaties wordt vertaald in projecten en keuzes voor de
korte en middellange termijn, inclusief fasering en financiële consequenties”
Ter beantwoording van de vraag worden de volgende deelvragen beantwoord:
•
zijn de accommodaties technisch geschikt;
•
zijn er voldoende (toegankelijke en uitgankelijke) accommodaties;
•
zijn de accommodaties functioneel geschikt;
•
zijn de accommodaties goed gespreid;
•
zijn de accommodaties goed bezet;
•
is de positionering van de accommodaties logisch;

1.4
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Afbakening plan
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Deze studie zich op de maatschappelijke accommodaties. Onder
‘maatschappelijke accommodaties’ worden in dit rapport verstaan: alle
accommodaties die maatschappelijke activiteiten huisvesten die door de
gemeente Etten-Leur worden gerekend tot haar kerntaak.
De accommodaties hoeven niet alleen maar in eigendom te zijn van de
gemeente. Het kan ook gaan om accommodaties waarmee de gemeente door
middel van huur of subsidie directe betrokkenheid heeft.
De dienstgebouwen (gemeentehuis, gemeentewerf, brandweer 1 ) en monumenten
zijn wel opgenomen in de basisregistratie, maar vallen verder buiten het bestek
van het plan.

1.5

Context plan

Accommodatiebeleid staat in directe relatie met enerzijds het
voorzieningenbeleid (inhoudelijk beleid) en anderzijds het tarieven- en
subsidiebeleid:

Voorzieningenbeleid (activiteiten)
Sport-Onderwijs-Welzijn-Cultuur

Accommodatiebeleid (stenen)
Sport-Onderwijs-Welzijn-Cultuur

Tarieven- en subsidiebeleid (geld)
Sport-Onderwijs-Welzijn-Cultuur

•

Voorzieningenbeleid: accommodaties zijn geen doel op zich maar een
instrument om inhoudelijke beleidsdoelen te bereiken. Aan
accommodatiebeleid gaat dan ook altijd inhoudelijk beleid op het gebied van
welzijn en zorg, onderwijs en opvang, sport en cultuur vooraf.

•

Tarieven- en subsidiebeleid: De kostprijzen van de instandhouding en
vernieuwing van accommodaties volgen uit het accommodatiebeleid. De mate
waarin deze kosten worden afgewenteld op de gebruikers, wordt bepaald via
het vaststellen van huurtarieven en het bepalen van subsidies aan gebruikers.

1
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De brandweerkazerne is na de regionalisering eigendom gebleven van de gemeente Etten-Leur.
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1.6

Werkwijze

Met de vaststelling van de raadsopdracht inclusief inhoudsopgave is het project in
september 2008 van start gegaan. In de eerste maanden van 2009 is de
basisregistratie gemeentelijke gebouwen vastgesteld en zijn meedenkavonden
georganiseerd. In de procesgang is voorzien in verschillende momenten waarbij
externe partijen zijn betrokken, zoals de meedenkavonden, afzonderlijke
gesprekken met ‘stakeholders’ (o.a. woningcorporatie (WEL), de schoolbesturen
en welzijnsorganisatie Surplus).
Vervolgens is het conceptplan opgesteld. De gemeenteraad heeft de conceptnota
d.d. 26 december 2009 vrijgegeven voor inspraak. In het voorjaar van 2010 zijn
alle inspraakreacties beoordeeld. Deze zijn vervolgens in een
informatiebijeenkomst d.d. 18 mei 2010 teruggekoppeld naar het
maatschappelijk veld. In bijlage 1 is toegelicht of en zo ja hoe de inspraakreactie
is verwerkt in de accommodatienota. Op 21 september jl. is de laatste stand van
zaken in een presentatie toegelicht.

1.7

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt per beleidssector een visie ontwikkeld op maatschappelijke
accommodaties. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een toetskader ontwikkeld om
bestaande en nieuwe accommodaties te kunnen waarderen. De vertaling van
deze visie naar masterplannen voor regionale, gemeentelijke en
clusteraccommodaties vindt plaats in de hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 6 zoomt
in op de positionering van eigendom, beheer en exploitatie. De totale financiële
consequenties zijn in een meerjarenperspectief opgenomen in hoofdstuk 7.
Afgesloten wordt met een beschouwing in hoofdstuk 8 over monitoring en
evaluatie van dit plan en een managementsamenvatting in hoofdstuk 9. In het
bijlagenboek bij dit plan zijn de inspraakreacties en de studie brede scholen zuid
west, alsmede de uitvoeringsnotitie 2011-2014 ingevoegd.
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2

Beleid en ontwikkelingen

2.1

Inleiding

De raad heeft zijn sociaal-maatschappelijke visie vastgelegd in de structuurvisie+
(mei 2005). Deze visie is verder uitgewerkt en door de raad bekrachtigd in het
Masterplan (december 2006) en het WMO-beleidsplan 2008-2011. In deze
beleidsstukken zijn doelstellingen geformuleerd als:
•
•
•
•

bevorderen van zelfredzaamheid;
maatschappelijke participatie;
sociale binding en samenhang in wijken en buurten;
tegengaan van sociale uitsluiting;

Vertrekpunt bij het realiseren van bovengenoemde doelstellingen is het gebied
waar mensen wonen, waarbij Etten-Leur in 4 clusters is verdeeld. De levering
van diensten moet daarop zijn afgestemd.
In de navolgende paragrafen worden de inhoudelijke beleidsdoelstellingen
vertaald naar consequenties voor de maatschappelijke accommodaties.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
•
•
•
•
•

2.2

van wijken naar clusters;
basisniveau binnen clusters;
samenhang op inhoudelijk niveau;
samenhangende accommodatiestructuur;
benutting bestaande accommodaties;
lokaal beleid en ontwikkelingen;

Van wijken naar clusters

Momenteel wordt in de gemeente
Etten-Leur uitgegaan van dertien
wijken. In relatie tot het aantal
inwoners in de dertien wijken, zijn
deze wijken te klein van omvang om
op het niveau van maatschappelijke
accommodaties te spreken van een
gezonde exploitabele situatie. Om
tot een betere bezetting en haalbare
exploitatie van de accommodaties te
komen, wordt het
voorzieningenniveau op clusterniveau
georganiseerd.

In de toekomst wordt uitgegaan van
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NoordWest

ZuidWest

NoordOost

ZuidOost

vier clusters c.q. woonservicegebieden van circa 10.000 inwoners per cluster.
Ieder cluster heeft een basisniveau aan accommodaties. Afhankelijk van de
specifieke behoefte kunnen per cluster eventueel aanvullende accommodaties
worden opgenomen.

2.3

Basisniveau binnen clusters

De gemeente Etten-Leur streeft naar het realiseren van een basisniveau van
functies binnen ieder afzonderlijk cluster. Dit basisniveau binnen de clusters
bestaat in ieder geval uit de volgende twee functies:
•

•

Brede school+: hierin zijn naast onderwijs en kinderopvang ook ruimten
opgenomen voor ontmoeting voor de wijk. De ambitie is om in ieder cluster
ontmoetingsplaatsen te realiseren voor jong en oud.
Zorgkruispunt: is voor de wijk het centrum voor de haal- en brengdiensten
op het gebied van dienstverlening en zorg. Binnen een straal van het
zorgkruispunt (woonservicezones) kunnen inwoners zich verzekeren van een
gegarandeerd pakket zorg- en dienstverlening.

De brede scholen+ en de zorgkruispunten worden bij voorkeur fysiek, maar in
ieder geval in de vorm van een netwerk –waarin instellingen samenwerkengerealiseerd. De clusterindeling voor de brede scholen+ sluit niet naadloos aan
op de clusterindeling die wordt gehanteerd voor de zorgkruispunten (zie
onderstaande figuur). Beide clusterindelingen worden echter niet als keurslijf
gehanteerd, maar als model om te zorgen dat voorzieningen voor alle inwoners
van Etten-Leur binnen aanvaardbare afstand te bereiken zijn.

Figuur 1:
- Clusterindeling brede scholen is
weergegeven door dikke lijn
(spoorlijn/verkeersader Plantijnlaan,
Schoonhout, Couperuslaan)
- Clusterinderling woonservicezones is
weergegeven door 4 gekleurde
blokken

In de concept-accommodatienota die voor inspraak is vrijgegeven is de
clusterindeling die gehanteerd wordt voor brede scholen ingevoegd. Deze wijkt af
van de clusterindeling die in het kader van de woonservicezones wordt
gehanteerd. Hierbij wordt het gebied ten zuiden van de spoorlijn namelijk
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verdeeld in een cluster Centrum (tussen spoorlijn en parklaan) en Zuid (Grauwe
Polder, Banakkers en Hoge Neerstraat). Indeling van Etten-Leur in clusters blijft
discutabel. Waar het om gaat is dat er voorzieningen worden gerealiseerd
waardoor iedereen in Etten-Leur in de nabije omgeving toegang heeft tot
voorzieningen voor educatie, opvang, ontmoeting en recreatie. Vooralsnog is de
clusterindeling brede scholen gehandhaafd.

2.4

Samenhang op inhoudelijk niveau

Activiteitenprogramma's van verschillende maatschappelijke aanbieders kunnen
elkaar aanvullen, waardoor een meer gevarieerd aanbod en sterke programmering
ontstaat en lacunes worden ingevuld. De maatschappelijke vraag van de burger
wordt hiermee optimaal ingevuld. Het is derhalve van belang om te streven naar
samenhang in maatschappelijke activiteiten van verschillende aanbieders.
Op grond van deze uitgangspunten acht de gemeente Etten-Leur het gewenst om
waar mogelijk meer samenhang op inhoudelijk niveau (activiteiten, beheer,
organisatie) aan te brengen. Voor de invulling van deze samenhang ligt de primaire
verantwoordelijkheid bij de maatschappelijke partners in het veld zelf. De
gemeente vervult een regierol om de partners bijeen te brengen.
Geconstateerd wordt dat deze inhoudelijke samenwerking tussen maatschappelijke
partijen momenteel in de gemeente Etten-Leur nog niet volledig wordt benut. Dit
geldt zowel binnen de afzonderlijke beleidsterreinen welzijn en zorg, sport,
cultuur, onderwijs en opvang, als ook tussen deze beleidsterreinen onderling.
Partijen zijn veelal 'naar binnen gekeerd', waardoor mogelijk kansen op betere
maatschappelijke prestaties (dienstverlening richting burgers) en financiële
prestaties (minder kosten, meer opbrengsten) worden gemist. De gemeente
stimuleert de samenhang op inhoudelijk niveau door de inzet van een manager
brede scholen, een cultuurcoördinator en in het verleden een breedtesportcoördinator (inmiddels integraal onderdeel van sportbeleid). Daarnaast worden
gewenste prestaties beschreven in prestatieafspraken met kernpartners (WEL,
Surplus).

2.5

Samenhangende accommodatiestructuur

Instandhouding van de huidige aanbodgerichte monofunctionele structuur, waarbij
iedere vereniging en instelling zijn eigen gebouw heeft dat (vrijwel) uitsluitend
benut wordt door/voor de eigen functie, gaat gepaard met een forse financiële
inspanning voor alle partijen, terwijl de bezetting van de accommodaties vaak niet
optimaal is. Als uitwerking van de inhoudelijke samenwerking tussen partijen
onderling, streeft de gemeente waar mogelijk naar een meer samenhangende
accommodatie-structuur, via het realiseren van vraaggerichte flexibel te gebruiken
multifunctionele accommodaties.
Het streven naar een samenhangende accommodatiestructuur heeft een duidelijke.
Gedacht kan worden aan:
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•

•
•
•

het gemak voor de burger om verschillende functies te vinden die zich ook
nog eens in elkaars nabijheid bevinden (bijvoorbeeld onderwijs en
kinderopvang);
een meer optimale bezetting van ruimten door multifunctioneel gebruik
(langere bezettingstijd, uitwisseling ruimten, opvangen groei en krimp);
efficiënt ruimtegebruik vanwege de concentratie op één locatie;
mogelijkheden bieden voor optimalisering van het beheer van de locaties,
bijvoorbeeld door clustering van activiteiten en het gebruikmaken van
gezamenlijke inkoop, schoonmaak, conciërge en onderhoud;

Voorwaarde voor een samenhangende accommodatiestructuur is dat er vooraf in
ieder geval sprake is van een goede inhoudelijke samenwerking tussen de
verschillende maatschappelijke partijen die zijn betrokken bij deze structuur.
Ervaringen in Nederland hebben uitgewezen dat een goede samenwerking tussen
partijen een voorwaarde is voor het succes. Voorwaarde voor de realisering van de
samenhangende accommodatiestructuur is de financiële haalbaarheid zowel voor
wat betreft investering als voor beheer en exploitatie.
Het realiseren van multifunctionele, samenhangende accommodatiestructuren is
derhalve het uitgangspunt. Het moet echter geen dogma worden, aangezien in
bepaalde specifieke situaties, goede redenen aanwezig kunnen zijn om juist niet te
kiezen voor een multifunctionele structuur. Binnen de gemeente Etten-Leur is een
aantal accommodaties dat gezien de aard van de activiteiten moeilijk multifunctioneel
te maken is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de functies die momenteel gesitueerd
zijn in jongerenaccommodatie Den Uitlaat en ouderenaccommodatie De Appelgaarde.
Deze functies rechtvaardigen gezien hun specifieke karakter een monofunctionele
ruimte.

2.6

Benutting bestaande accommodaties

Indien zich in de toekomst capaciteitsvragen voordoen binnen de gemeente
Etten-Leur, is het met het oog op een duurzame exploitatie van accommodaties
van belang om eerst te analyseren welke mogelijkheden de bestaande (publieke
en private) accommodaties bieden om de knelpunten op te lossen. Op dat
moment wordt de volgende trapsgewijze benadering afgewerkt. De
(on)mogelijkheden van particulier initiatief zullen steeds integraal meegenomen
worden in deze benadering. Nieuwbouw en/of uitbreiding vormen slechts een
uiterste oplossing.
-

2.7

organisatorische maatregelen zoals vergunningen
samenwerking binnen eigen accommodatie
oplossen in bestaande accommodatie
nieuwbouw, uitbreiding, renovatie van accommodaties

Lokaal beleid en ontwikkelingen

Om de vraag naar maatschappelijke accommodaties inzichtelijk te krijgen, is het
noodzakelijk om de trends en ontwikkelingen op de verschillende
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beleidsterreinen in beeld te krijgen en hierop beleid te ontwikkelen. Het
inhoudelijke beleid is verankerd in diverse beleidsstukken. Hieronder wordt voor
de verschillende beleidsterreinen inzicht geboden in de trends en ontwikkelingen.
En het beleid dat de gemeente heeft ten aanzien van deze onderwerpen en de
wijze waarop accommodaties dit inhoudelijk beleid kunnen ondersteunen.

Onderwijs en bewegingsonderwijs
Beleid
•
De gemeente heeft een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld in
2004. In dit document is onder andere de beleidslijn neergelegd te komen tot
een brede schoolontwikkeling. Na vaststelling van het plan zijn nog diverse
beleidsdocumenten (o.a. visie brede scholen 2005, Kaders voor brede scholen
Etten-Leur 2007, Doorontwikkeling brede scholen 2008) vastgesteld met
betrekking tot de brede school ontwikkeling.
Alle basisscholen worden voor 2015 omgevormd tot brede scholen.
•
Er is een onderscheid tussen ‘brede scholen’ (basisonderwijs,
peuterspeelzaal, buitenschoolse activiteiten, gymzaal en buitenschoolse en
tussenschoolse opvang) en ‘brede scholen+’ (alle functies van de brede school
aangevuld met een wijkfunctie en ruimte voor bijzondere doelgroepen).
•
In brede scholen worden dagarrangementen aangeboden voor kinderen van 0
tot en met 12 jaar en staat een doorgaande lijn centraal.
•
Brede scholen willen hun doelen bereiken door samenwerking tussen scholen
en instellingen te intensiveren. Ook kan de brede school bijdragen aan een
levendige en leefbare wijk.
•
De 4 clusters vormen de voedingsgebieden van de brede scholen. Afhankelijk
van de behoefte van het cluster ligt het accent meer op dagarrangementen of
op het versterken van de buurtfunctie.
•
De gemeente omschrijft haar rol als een regisserende en voorwaarden
scheppende rol. Partijen worden door de gemeente bij elkaar gebracht. De
gemeente draagt financieel bij aan de brede school ontwikkeling, bouwt de
multifunctionele accommodaties en is samen met het veld verantwoordelijk
voor de randvoorwaarden waardoor de brede school kan functioneren en
invulling aan de samenwerking kan worden gegeven.
•
De gemeente is vooralsnog eigenaar van de gebouwen en verhuurt aan
gebruikers. De gebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
exploitatie van de brede scholen.
•
Blijvende aandacht voor kwaliteitsverbetering van bewegingsonderwijs.
Ontwikkelingen
•
Mede gestuurd door landelijke subsidies in het verleden (breedtesport en
BOS-impuls) is gestimuleerd dat scholen in toenemende mate inhoudelijke en
ruimtelijke samenwerking zoeken met culturele- en sportverenigingen en
welzijnsorganisaties.
•
Vanuit een inhoudelijk perspectief dienen schoolbesturen een visie te
formuleren op ‘passend onderwijs’, dat als doelstelling heeft om kinderen
indien verantwoord zo lang mogelijk binnen regulier onderwijs op te vangen.
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•
•

Etten-Leur kampt met een disbalans in de spreiding van onderwijshuisvesting
(leegstand in Zuid en capaciteitsproblemen in Noord).
Etten-Leur heeft een stijgend leerlingenaantal tot 2014 (circa 4.000
leerlingen) en zal daarna –op basis van de leerlingenprognose van maart 2010te maken krijgen met een forse daling van het leerlingaantal tot circa 3.300
(2025).

Kinderopvang
Beleid
•
De gemeente Etten-Leur streeft ernaar dat voldoende accommodaties op het
gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang
binnen de vier Etten-Leurse clusters gerealiseerd worden. Dit heeft te maken
met de afstand van woning tot de accommodatie. Peuterspeelzaalwerk en
tussen- en buitenschoolse opvang zijn basisingrediënten van de brede school.
•
De gemeente heeft een wettelijke taak in het faciliteren van
peuterspeelzalen. Ten aanzien van kinderdagopvang en buitenschoolse
opvang ligt deze verantwoordelijkheid bij de externe partners
(kinderopvanginstellingen en schoolbesturen). Wel heeft de gemeente hier
een voorwaardenscheppende rol, bijvoorbeeld via het reserveren van
voldoende ruimte in een plangebied en/of het bij elkaar brengen van
partners.
Ontwikkelingen
Momenteel bestaan er in Etten-Leur twee voorzieningen voor kinderen in de
leeftijd van nul tot vier jaar: kinderdagopvang en peuterspeelzaal. Naar de
toekomst toe biedt het voordelen om deze verschillende opvangvormen te
integreren in één accommodatie (de rijksoverheid beoogt met de wet OKE 2
de eerste stappen te zetten in het harmoniseren van wet- en regelgeving voor
peuterspeelzalen en kinderopvang). Opvang voor kinderen van nul tot vier
jaar vindt dan plaats in één voorziening, specifiek toegepast op het
individuele kind. Bezien moet worden of een dergelijke voorziening rendabel
is binnen beschikbare geldstromen als ouderbijdrage, VVE-middelen,
gemeentelijke subsidie en reguliere kinderopvanginkomsten. Het ontbreekt
voorlopig aan voldoende rijksmiddelen om een financiële integratie van
voorschoolse voorzieningen te realiseren.
•
De stichting peuterspeelzalen Etten-Leur is per 1 januari 2010 gefuseerd met
Surplus Kinderopvang. Er zijn op dit moment 7 peuterspeelzalen.
•

Integraal sociaal beleid (zorg/WMO/welzijn)
Beleid
De gemeente Etten-Leur streeft ernaar om de activiteitenvraag van ouderen
zoveel mogelijk in de directe woonomgeving te bundelen met de welzijnsvraag
van andere leeftijdsgroepen. Bovendien heeft de gemeente op grond van de WMO
2

De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) is 1 augustus 2010 in
werking getreden.
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een aantal taken uit te voeren, bijvoorbeeld inzake informatievoorziening en
huishoudelijke diensten. Wat betreft de fysieke vertaling van dit verhaal wordt
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande accommodaties, wijkcentra of
zorgkruispunten.
Voor alle vier clusters wordt gestreefd naar een samenhangende
maatschappelijke structuur van functies op het gebied van primair onderwijs,
kinderopvang en ontmoeting (‘brede school+’). Een uitzondering hierop vormen
jongerenaccommodatie Den Uitlaat en ouderenaccommodatie De Appelgaarde, die
gezien de specifieke aard en omvang van de activiteiten aparte huisvesting
rechtvaardigen. Dit laat onverlet dat in alle clusters mogelijkheden gerealiseerd
worden voor ontmoeting en activiteiten voor jongeren, ouderen en mensen met een
beperking.
Ontwikkelingen
•
De gemeente Etten-Leur krijgt de komende decennia te maken met een
groeiend aantal ouderen. Vanuit de visie om deze ouderen zo lang mogelijk in
de eigen omgeving te laten wonen, leidt dit tot een toenemende vraag op het
gebied van zorg- en welzijnsaccommodaties. In de woonvisie en de scan
woonservicegebieden van de gemeente is de visie uiteengezet inzake de
spreiding van woonzorgvoorzieningen in de gemeente Etten-Leur.
•
Gemeenten hebben van de rijksoverheid de regierol gekregen over de centra
voor Jeugd en Gezin. Eind 2010 zal een centrum voor jeugd en gezin geopend
worden in het gezondheidscentrum aan de Kerkwerve.
•
Er is een afnemende bereidheid van burgers om te participeren in besturen
van wijkverenigingen (zoals SanderBanken, Grauwe Polder, Hooghuis).
•
In de laatste jaren is er door vrijwel alle gemeenten ingezet op een
gebiedsgerichte aanpak. Met de komst van de Brede School+ liggen er voor de
gemeente Etten-Leur veel kansen om deze werkwijze in de vier clusters
verder uit te bouwen en meer handen en voeten te geven. In de wijk kunnen
we alle denkbare maatschappelijke vraagstukken vinden én ligt menig
aanknopingspunt voor het aanpakken van die vraagstukken.
•
De gemeente heeft een taak aangaande het faciliteren van activiteiten voor
mensen met een beperking.

Jeugd en jongeren
Beleid
De gemeente Etten-Leur heeft een nota jeugdbeleid 2011–2014 in voorbereiding.
Rondom een aantal thema’s wordt het jeugdbeleid in Etten-Leur verder ingevuld.
Een fysiek thema is het jongerencentrum. In het raadsprogramma 2010-2014 is de
opdracht opgenomen om onderzoek te verrichten naar de realisering van een
jongerencentrum in een bestaande accommodatie.
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Ontwikkeling
Het huidige jongerencentrum D’n Uitlaat in de gemeente Etten-Leur is te
kleinschalig om een echte bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van
het jeugdbeleid.

Sport
Beleid
Het sportbeleid is vastgelegd in de Sportbeleidsnota 2008-2011. Voor de
gemeente is sport niet alleen een doel op zich maar tevens een middel om in te
zetten om gemeentelijke doelen te realiseren. De belangrijkste doelstelling is om
de aard, omvang en kwaliteit van de sportaccommodaties af te stemmen op de
(toekomstige) behoeften en normen. In de sportbeleidsnota zijn tal van meer
specifieke doelstellingen opgenomen ten aanzien van samenwerking tussen
partijen, kwaliteit en situering van sportvoorzieningen, optimalisering van
gebruik en streven naar multifunctioneel gebruik van voorzieningen.

Cultuur
In de Beleidsnota Cultuur, toerisme en recreatie 2009-2012 zijn ambities op dit
terrein opgenomen:
• behoud van Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte (mede in het
kader van behoud cultureel erfgoed);
• behoud van bestaande opslagruimte voor een aantal verenigingen op de
Wipakker;
• behoud van Vincent van Gogh-informatiecentrum (Markt 4);
• behoud van functie Natuurmuseum.
Uitwerking beleid
Het gebouw van de De Nieuwe Nobelaer is circa 50 jaar oud en vormt wat
gebouwdelen betreft een ‘lappendeken’ en is technisch en functioneel
verouderd. Er zijn diverse beleidsdocumenten opgesteld ten behoeve van de
planvorming voor een nieuw gebouw. Op dit moment wordt onderzocht of de 5
partijen die op dit moment gehuisvest zijn in het Nieuwe Nobelaer-gebouw
(theater, bibliotheek, centrum voor kunsten, kunstuitleen en Popel) hier nog een
aantal jaren kunnen blijven zitten (een separaat raadsvoorstel wordt hiervoor
aangeboden). De stichting waarin 6 partijen gefuseerd zijn, te weten theater,
bibliotheek, centrum voor kunsten, centrum voor beeldende kunsten,
kunstuitleen en Popel, is op 1 januari 2010 opgericht en is genaamd Stichting
Nieuwe Nobelaer.

2.8

Landelijke maatschappelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau speelt een aantal ontwikkelingen aangaande de
maatschappelijke accommodaties:
•
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Demografische ontwikkelingen zetten veel lokale ambities onder druk. In veel
gebieden van Nederland is deze druk door vergrijzing en ontgroening aan de
orde en in situaties van bevolkingskrimp ook erg actueel. De komende dertig
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jaar krimpt de bevolking ten opzichte van het huidige niveau in een kwart
van de Nederlandse gemeenten, soms met meer dan 5 procent. In 2025 heeft
60 procent van de gemeenten met een bevolkingsdaling te maken. De
bevolking van Etten-Leur zal tot 2030 nog marginaal stijgen, maar vooral de
vergrijzing en ontgroening is ook in Etten-Leur aan de orde (toename van
percentage 65+ van 18% nu naar 25% in 2030 en daling van percentage 20- van
23% nu naar 22% in 2030).
De huidige economische situatie dwingt ertoe een stap terug te nemen en
kritisch te kijken naar de bestedingen van gemeenschapsgeld. Diverse
projecten om te komen tot nieuwe brede scholen, multifunctionele
accommodaties, binnen- en buitensportvoorzieningen en cultuurcentra
worden heroverwogen, getemporiseerd of stopgezet omdat de gemeentelijke
middelen niet meer toereikend zijn of omdat de voorzieningen niet meer
aansluiten bij de toekomstige bevolkingssamenstelling. Meer dan voorheen
staan gemeenten voor complexe keuzes. Waar wordt wel en waar wordt niet
meer in geïnvesteerd? Op welke wijze kan zo optimaal mogelijk een
voorzieningenstructuur in stand worden gehouden met voldoende garanties
voor leefbaarheid, bereikbaarheid, spreiding, mogelijkheden om actief mee
te doen en te voorzien in behoeften op het gebied van onderwijs, welzijn,
cultuur, sport?
In verschillende sectoren worden maatschappelijke instellingen verder
verzelfstandigd, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en zorg.
Verzelfstandiging maakt instellingen kritischer op hun huisvesting.
Primaire processen van maatschappelijke instellingen (blijven) veranderen.
De school van morgen is niet die van vandaag en ook in zorg, welzijn en sport
vinden fundamentele veranderingen plaats. Dit stelt eisen aan het vastgoed.
Het vastgoed moet universeel en functieflexibel zijn.
Combinatie van voorzieningen (buitenschoolse opvang met sport,
woonzorgcomplex met grand café) wordt op diverse fronten nagestreefd. De
brede school lijkt slechts de voorbode van deze ontwikkeling. Er zullen
ongetwijfeld andere concepten volgen. Het vastgoed speelt daarbij een
belangrijke rol.
Veel gemeenten willen geen verkapte subsidies meer verstrekken via
goedkope of gratis huisvesting. Maatschappelijke instellingen betalen in deze
gemeenten voortaan een volwaardige prijs voor hun huisvesting. Deze
huisvesting kunnen zij ‘afnemen’ bij de gemeentelijke vastgoeddienst of bij
een derde. Subsidie ontvangen ze bij een ander loket. Op het moment dat
maatschappelijke instellingen een volwaardige huisvestingsprijs gaan betalen
zullen zij veranderen van een passieve gebruiker (“ik krijg het toch voor bijna
niks”) in een kritische consument (“ik wil waar voor mijn geld”). Dit stelt
nieuwe eisen aan de professionaliteit van de vastgoedaanbieder.
Het operationeel management is een onderschatte functie. Vooral in
gebouwen die door meerdere partijen gedeeld worden is deze functie
cruciaal. Bovendien wordt in veel maatschappelijke accommodaties het
feitelijk beheer uitgevoerd door gesubsidieerde arbeidsplaatsen. De
aansturing hiervan behoort tot het operationeel management. Veel
multifunctionele accommodaties worden gerealiseerd vanuit ambities op het
gebied van ontmoeting, integratie en sociale cohesie. Door voorzieningen en
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sociale activiteiten te concentreren op één plek wordt de natuurlijke kans op
ontmoeting vergroot, zo is de gedachte. Het gebouw dient echter ook op een
adequate wijze gemanaged te worden. Juist deze functie is cruciaal om de
ambities op het terrein van ontmoeting, integratie en sociale cohesie te
realiseren.
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3

Toetskader accommodaties

3.1

Inleiding

Kern van de visie zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, is dat de gemeente
een omslag wil maken van monofunctioneel gebruik, naar multifunctioneel en
meervoudig gebruik van ruimten. Deze omslag kan niet van de ene op de andere
dag plaatsvinden. Bovendien zal naar de tijdelijke situatie van de accommodaties
gekeken moeten worden. Bij deze omslag staat instandhouding van de huidige
maatschappelijke functies op het gebied van onderwijs en opvang, welzijn, sport en
cultuur niet ter discussie. Daarentegen kan instandhouding van de huidige
maatschappelijke accommodaties wel ter discussie staan. Mede bepalend voor het
continueren van een accommodatie zijn de prestaties van de accommodatie op een
aantal criteria:

Ker n taa k

Tech n i sch e staat

A ccom m oda ti es
voor el k aar
Bez etti n g

3.2

Kerntaken gemeente

Vanuit het inhoudelijke beleid is
geformuleerd, voor welke functies de
gemeente zich verantwoordelijk acht
om een faciliterende rol te spelen.
Hierbij is de volgende indeling
gehanteerd:
•

•
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Cou r a n th ei d

Ker n taa k

Tech n i sch e sta at

A ccom m od ati es
voor el k aa r
Bez etti n g

Cou r a n th ei d

Geen rol: dit zijn alle functies die niet door de gemeente Etten-Leur worden
ondersteund, in principe horen tot het particulier initiatief en geen direct
maatschappelijk belang dienen (vastgelegd in gemeentelijk beleid). Daar
waar thans nog sprake is van ondersteuning, wordt deze naar de toekomst
afgebouwd.
Stimulerende rol: dit zijn functies die weliswaar waardevol worden geacht
voor de groei en bloei van het maatschappelijk leven, maar in principe aan
het particulier initiatief worden overgelaten. Dit wil niet zeggen dat de
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•

•

3.3

gemeente Etten-Leur zich in het geheel niet bemoeid met deze functies.
Voor de maatschappelijke functies die 'wenselijk' worden geacht, kan de
gemeente door bijvoorbeeld het reserveren van gronden of het verhuren van
gebouwen een stimulans geven voor deze activiteiten. Deze activiteiten en
functies worden niet structureel ondersteund. Concreet gaat het om
kinderopvang, natuureducatie en musea.
Structurele rol: dit zijn functies die waardevol worden geacht voor de groei
en bloei van het maatschappelijk leven, maar niet door het particulier
initiatief worden opgepakt. De gemeente garandeert de instandhouding
van de functie. Concreet gaat het om huisvesting voor ontmoeting,
scouting, sportverenigingen, peuterspeelzaalwerk, zwemonderwijs,
theater, muziekschool, centrum voor de kunsten, bibliotheek, huisvesting
bijzondere doelgroepen (ouderen en jongeren).
Wettelijke rol: de gemeente is op grond van een wettelijke taak verplicht
om de betreffende activiteiten te faciliteren. Het gaat hier om primair en
voortgezet onderwijs en het centrum voor Jeugd en Gezin.

Technische staat

Ta ak gem een te

Tech n i sch e sta a t

A ccom m oda ti es
De technische staat van accommodaties
voor el k a ar
heeft betrekking op het bouwkundig (groot)
onderhoud. Momenteel ontbreekt in de
Cou r a n th ei d
Bez etti n g
gemeente Etten-Leur een directe link tussen
meerjarenonderhoudsplannen en de
jaarlijkse storting in een onderhoudsfonds, waardoor momenteel flink wordt
ingeteerd op het beschikbare onderhoudsfonds. Risico is dat op termijn
onderhoud wordt uitgesteld, waardoor achterstallige onderhoudssituaties
ontstaan en een adequate technische kwaliteit van accommodaties niet langer
kan worden gegarandeerd. Uitzondering vormen de sportaccommodaties,
waarvoor vanaf 2008 wel wordt gereserveerd zowel voor onderhoud als voor
inventaris. Om een beeld te krijgen van de staat van onderhoud heeft de
gemeente Etten-Leur alle maatschappelijke accommodaties extern laten
schouwen inclusief een financiële vertaling in meerjarenonderhoudsplannen voor
de komende 20 jaar (zie bijlage).

Goede onderhoudsstaat
Met het oog op de uitstraling, de gebruiksmogelijkheden en waardebehoud van
panden, beoogt de gemeente Etten-Leur alle maatschappelijke accommodaties
waarvoor zij zich wettelijke of structureel verantwoordelijk acht in een ‘goede’
onderhoudsstaat te krijgen en te houden. De jaarlijkse reservering in de
begroting wordt afgestemd op de behoefte zoals die voortkomt uit de
meerjarenonderhoudsplannen. Onderhoud op panden wordt uiteraard niet los
gezien van de termijn van instandhouding van de accommodaties. Indien sprake is
van plannen voor nieuwbouw of afstoting van accommodaties, wordt met het oog
op het voorkomen van kapitaalvernietiging bezien of het gewenst is alle
onderhoud uit te voeren. Waar onderhoud niet uitgevoerd hoeft te worden, kan
deze besparing dienen als gedeeltelijke dekking van de nieuwbouwkosten.
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Duurzaamheid
De gemeente Etten-Leur neemt de maatregelen in het Nationaal Pakket
Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw standaard op in het programma van eisen voor
nieuwbouwprojecten van gemeentelijke gebouwen. Voor bestaande
accommodaties zal in 2011 de visie bepaald worden hoe hiermee om te gaan,
zodat vervolgens onderzoek plaats kan vinden naar het verschil tussen die visie
en de huidige situatie.
Vervanging inventaris
In 2003 heeft het college standaard huurovereenkomsten vastgesteld waarin de
verantwoordelijkheden van de gemeente (eigenaar) en huurder
(wijkverenigingen/activiteitencentra) zijn vastgelegd inclusief spelregels over het
gebruik van de accommodaties. Hierin is ook de vervanging van de inventaris,
stoffering en apparatuur meegenomen. Conform de huidige situatie, zal aanschaf
en vervanging van inventaris primair door de huurder bekostigd worden. In 2011
zal een beleidsregel op worden gesteld m.b.t. subsidiëring en reserveringsmogelijkheden voor specifieke doeleinden en/of meerjarenuitgaven. Vervanging
van inventaris etc. wordt hierin meegenomen.
Voorzieningen voor minder validen
De gemeente Etten-Leur beoogt dat alle maatschappelijke accommodaties
waarvoor zij zich wettelijke of structureel verantwoordelijk acht goed
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar (BTB) zijn. Voor nieuwe accommodaties zal
hiervoor standaard advies worden gevraagd aan de stichting ZET (zoals dat is
gedaan bij nieuwbouw De Pijler/Turfschip). Voor bestaande accommodaties zal in
2011 bezien worden welke verbeteringen aangebracht kunnen/moeten worden op
dit terrein.
Heroverweging behoud accommodatie
De meerjarenonderhoudsplannen van alle accommodaties zijn inzichtelijk bij de
gemeente. Circa 70% van de gemeentelijke accommodaties in de gemeente EttenLeur zijn ouder dan 35 jaar. Uitgaande van een gemiddelde afschrijvingsduur van 40
jaar, impliceert dit dat een groot deel van deze accommodaties het komende
decennium aan de beurt is voor renovatie dan wel vervangende nieuwbouw.

3.4

Bezetting accommodaties

De bezetting van de accommodaties heeft
betrekking op de mate waarin de ruimten
Taa k gem een te
Tech n i sch e sta a t
in een accommodatie worden benut
A ccom m odati es
gedurende de dag. De bezetting van
voor el k aa r
accommodaties is doorgaans in sterke mate
bepalend voor de exploitatie van de
Cou r an th ei d
Bez etti n g
accommodatie. Wat een goede, voldoende
of matige bezetting van accommodaties is,
verschilt per beleidssector. Zo worden voor het onderwijs andere richtlijnen
gehanteerd dan voor binnensport, aangezien onderwijs doorgaans tijden kent van
9.00 tot 15.00 uur op doordeweekse dagen en sportaccommodaties ook
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gedurende de avond en weekenden ter beschikking zijn. Afhankelijk van de
feitelijke beschikbaarheid van dagdelen in een sector, wordt de bezetting als
volgt ingeschaald:
•
•
•

Goede bezetting:
meer dan 75% bezet
Voldoende bezetting: tussen 50 en 75% bezet
Matige bezetting:
minder dan 50% bezet

Gemeentelijke ambitie: goede bezetting
De gemeente Etten-Leur beoogt om voor alle accommodaties tot een ‘goede’
bezetting te komen (75% van de effectieve tijd). In een meerderheid van de
accommodaties is momenteel sprake van een matige of voldoende bezetting. Dit
heeft uiteraard direct consequenties voor de exploitatie van deze
accommodaties. De kosten voor deze accommodaties worden immers zowieso
gemaakt en zijn relatief hoog, terwijl de inkomsten door de geringe bezetting
gering zijn.
Oplossen capaciteitstekorten
De bezettingscijfers alsmede signalen vanuit het veld geven aan dat op enkele
fronten sprake is van een capaciteitstekort op het terrein van maatschappelijke
accommodaties in Etten-Leur. Het gaat hier specifiek om binnen- en buitensportaccommodaties, jongerenaccommodatie, ouderenaccommodatie en basisscholen
in Etten-Leur Noord:
•

•

•

•

•

Binnensport: wat betreft de binnensport wordt beoogd om in de toekomst
twee nieuwe sporthallen te realiseren. De eerste sporthal zal in januari
2011 geopend worden in Schoenmakershoek.
Buitensport: aangaande de buitensport wordt op dit moment intensief
overleg gevoerd met de sportverenigingen om een oplossing te vinden
voor de capaciteitstekorten van hockeyclub Etten-Leur (sportpark Hoge
Neerstraat).
Jongeren: in 2011 zal onderzoek worden gedaan naar de realisering van
een jongerencentrum in een bestaande accommodatie. Daarnaast heeft
Scouting Tarcisius verzocht om opslagruimte
Scholen: voor de scholen wordt beoogd om tot een zodanige herverdeling
van scholen in Etten-Leur te komen dat de kinderen ook daadwerkelijk in
het eigen cluster naar school kunnen gaan. Concreet impliceert dit dat
met name in Etten-Leur Noord-West extra onderwijscapaciteit
gerealiseerd moet worden, waarmee de druk in Noord-Oost kan worden
gereduceerd.
Ouderenaccommodatie: mede gelet op demografische ontwikkelingen
wordt een tekort aan accommodaties voor ouderenactiviteiten verwacht.

Demografische trends en ontwikkelingen
Bij de realisering van nieuwe accommodaties wordt te allen tijde bezien welke
bevolkingsontwikkelingen zich voordoen en welke consequenties deze
ontwikkelingen hebben voor de vraag naar accommodaties. De te realiseren
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omvang van accommodaties wordt hierop afgestemd. Zo wordt voor het
onderwijs gewerkt met leerlingen- en herkomstprognoses die voor een periode
van twintig jaren inzicht geven in de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen.
Multifunctionele en flexibele accommodatiestructuur
De realisering van een multifunctionele en flexibele accommodatiestructuur zoals
de brede scholen, moet ook gaan bijdragen aan een betere bezetting van de
maatschappelijke accommodaties. Ruimten kunnen door meerdere gebruikers
worden benut en groei en krimp kunnen gemakkelijker worden opgevangen
binnen een multifunctionele setting. Een flexibele gebouwopzet maakt het
mogelijk te reageren op veranderingen in de vraag.

3.5

Courantheid accommodatie en locatie

De locaties van alle gemeentelijke
accommodaties kunnen vanuit het
Ta ak gem een te
Tech n i sch e sta at
oogpunt van ‘courantheid’ worden
A ccom m od ati es
voor el k aa r
beoordeeld. De courantheid heeft
betrekking op de mate waarin een
Bez etti n g
Cou r a n th ei d
accommodatie en/of de locatie
geschikt zijn voor eventuele
herontwikkeling voor maatschappelijke
en/of commerciële doeleinden. De mate waarin een locatie interessant is voor
herontwikkeling hangt onder andere af van de hoogte van de boekwaarde op de
locatie, de omvang van de locatie en de courantheid van het gebouw en zijn
omgeving (opbrengstpotentie).
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4

4.1

Masterplan regionale en gemeentelijke functies

Inleiding

Maatschappelijke accommodaties functioneren op verschillende schaalniveau’s:
•
Gemeentelijke en regionale functie: accommodaties die een bijdrage leveren
aan de door het gemeentebestuur ontwikkelde visie op de positionering en
uitstraling van de gemeente Etten-Leur.
•
Clusterfunctie: accommodaties die een bijdrage leveren aan doelstellingen
op het gebied van leefbaarheid, lokaal sociaal beleid, het voorkomen van
achterstandssituaties en sociaal isolement, veiligheid en het vergroten van de
sociale participatie van doelgroepen als jongeren, ouderen en minder
validen.
Regionale functie

Gemeentelijke functie

Clusterfunctie

Voortgezet onderwijs
Speciaal onderwijs
Theater
Musea
Muziekschool
Centrum voor Beeldende
Kunst
Zwembad

Sporthal
Buitensport
Bibliotheek
Activiteitencentra
Ouderenaccommodatie
Scouting
Jongerenaccommodatie
Centrum voor Jeugd en Gezin

Brede school+
Brede school
Basisscholen
Bewegingsonderwijs
Buitenschoolse opvang
Kinderdagopvang
Peuterspeelzaal
Wijkcentra
Zorgkruispunt

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maatschappelijke accommodaties met een
gemeentelijke (en regionale) functie. In het volgende hoofdstuk komen de
maatschappelijke accommodaties met een clusterfunctie aan de orde.

4.2

Analyse bestaand aanbod

De gemeentelijke accommodaties met een regionale en gemeentelijke functie
zijn geanalyseerd op de vier waarden zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
Hierbij duidt een G op ‘goed’, een V op ‘voldoende’ en een M op ‘matig’. O staat
voor ‘onbekend’. Tenslotte is in de laatste kolom de actuele ontwikkeling
aangegeven (blijft accommodatie behouden en/of gaat een alternatieve
huisvestingssituatie ontstaan).

Accommodatie
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Kerntaak

Onderhoud

Bezetting

Courantheid

Toekomstige ontwikkeling

KSE (part)
MunnikenheideCollege (part)

Wettelijk
Wettelijk

Sportpark Lage Banken

Structureel

Sporthal Lage Banken

Structureel

Sportpark Hoge Neerstraat

Structureel

Ouderenacc. Appelgaard

Nee

Structureel

Nee

G3
M
G
M

G
V
G
G

G
V
G
V

V
V
V
V

M
M
M
V

G
G
M
G

Ja (renovatie)
Verdwijnt na opening 2e sporthal
Nee
Ja, verhuizing naar
Stationsstraat 23

Scouting Lambertus

Structureel

Scouting Tarcisius

Structureel

Scouting Paulus

Structureel

Jongerencentrum Den

Structureel

Uitlaat

Nee
Ja (opslagruimte)
Nee
Afhankelijk van nota
Jeugdbeleid 2011-2014

CBK Doornbos

Structureel

Zwembad Banakkers

Structureel

Wipakkerterrein

Structureel

Act. Centrum Den Drempel

Structureel

Turfschip (part)

Structureel

Natuurmuseum

Stimulerend

Spoorlaan 17-19

Stimulerend

M
M
V
V

V
G
V
G

V
V
V
V

Nee
Ja (zie studie Banakkers)
Nee (heroverweging 2014)
Nee
Particulier

De Nieuwe Nobelaer

Structureel

Kapel St. Frans

Structureel

V
V
V
M
M

Grafisch museum

stimulerend

O

O

O

Particulier

Ouderenacc. Panfluit

Structureel

O

O

O

Particulier

Landbouwmuseum

Stimulerend

O

O

O

Particulier

Streekmuseum Jan Uten

Stimulerend

O

O

O

Particulier

Stimulerend

O

O

O

Particulier

De Noordwiek

Geen rol

V
V
G
V
V

V
V
G
V
V

Nee
Nee (heroverweging 2014)
Ja (verkoop)
Stichting Nieuwe Nobelaer
Stichting Nieuwe Nobelaer

Houte
Museum Hooghuys

4.3

Toekomstvisie accommodaties

Bovenwijkse voorzieningen
Conform de ontwikkelde beleidsvisie wordt uitgegaan van realisering van een
aantal multifunctionele accommodaties op bovenwijks niveau en een aantal in
gemeentelijk beheer:
•
Nieuwe Nobelaer: voorlopige huisvesting van podiumkunsten,
kunsteducatie, informatie en uitleen in huidige gebouw voor komende 10
jaar. Heroverweging is afhankelijk van discussie over taken en
ambitieniveau in 2011.
•
Sportparken: drie sportparken (Hoge Neerstraat/Lage Banken/De Streek)
en twee sporthallen (Schoenmakershoek/Trivium) voor diverse
sportverenigingen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
Sportbeleidsnota 2009 en de herziening Structuurvisie 2010.

3
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•
•

Sportcentrum De Banakkers: de toekomst van dit centrum wordt bepaald
in het kader van het onderzoek behoud of nieuwbouw.
Brede scholen+: in de brede scholen+ worden functies voor educatie en
ontmoeting samengebracht. Aan de hand van de toetsingscriteria uit
hoofdstuk 3 worden de wijkcentra geïntegreerd in een brede school in
diezelfde wijk.

Met betrekking tot de monofunctionele accommodaties met bovenwijks karakter
hanteren we het volgende beleid.
Scouting
Stichting scouting Etten-Leur heeft schriftelijk medegedeeld dat ze huidige
situatie willen handhaven. Het huisvesten van meerdere organisaties of
activiteiten in en rondom de Lambertusstraat wordt als mogelijkheid gezien,
maar niet samen met een andere scoutinggroep. Het semipermanente gebouw
van scouting Paulus kan nog zeker 10 jaar gehandhaafd blijven.
Scouting Tarcisius kampt met ruimtegebrek in verband met toename van het
aantal leden. Scouting heeft vanaf de start van het proces verzocht om
uitbreiding van de accommodatie en heeft hiervoor verschillende oplossingen
aangedragen. Gelet op de (toekomstige) toename van het aantal kinderen in het
cluster Noord-Oost (zie paragraaf 5.1) stellen wij voor in te stemmen met het
concrete verzoek van stichting Scouting en hiervoor een éénmalig maximale
subsidie van € 20.000,-.beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat de kosten
door middel van zelfwerkzaamheid en het aanschrijven van sponsoren/fondsen zo
laag mogelijk worden gehouden.
Jongerenaccommodatie D’n Uitlaat
In de in voorbereiding zijnde nota Jeugdbeleid 2011-2014 worden de
doelstellingen voor het jeugdbeleid bepaald. De wens om te komen tot een
volwaardig jongerencentrum wordt nader bezien. Het uitgangspunt is gebruik te
maken van bestaande accommodaties.
Ouderenaccommodaties
Uitgangspunt is het aanbieden van activiteiten voor ouderen in alle vier de
clusters. In clusters Noord-Oost is dit op korte termijn gerealiseerd in het
Turfschip/Contrefort. In cluster Zuid-West zijn de volgende
ouderenaccommodaties: Kloostergaard (Avoord), Appelgaarde, Pluspunt (Surplus)
en Panfluit (WEL). In het cluster Zuid-Oost worden activiteiten voor ouderen
aangeboden in Het Anbarg en kunnen ouderen in de wijk ook activiteiten
organiseren in de brede school Het Hooghuis. In cluster Noord-West moet in de
spoorzone nog ruimte gerealiseerd worden voor ouderenactiviteiten.
In de komende jaren zullen met name in het cluster Zuid-West veranderingen
optreden. De huisvesting van het ouderenwerk verhuist van het pand aan de
Lambertusstraat 7 (Appelgaarde) naar het pand Stationsstraat 23 (samenhang
ontmoeting op wijkniveau) en vormt hiermee een multifunctionele accommodatie
in Stationsstraat 23. De voortzetting van het gebruik van de Panfluit wordt in
overleg met verhuurder en huurders bezien.
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Voortgezet onderwijs
De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs is in
2000 doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs.
Dit uitgangspunt blijft gehandhaafd. Beide schoolbesturen hebben de afgelopen
jaren fors geïnvesteerd in het uitbreiding/vernieuwbouw van de accommodaties.
Vanaf 2006 loopt een discussie over een toename van middelen in het
gemeentefonds voor huisvesting voortgezet onderwijs. Dit jaar zullen de
afspraken op dit terrein worden vastgelegd.
De Noordwiek
De stichting SoPo heeft de toezegging gekregen dat gebouw De Noordwiek tot en
met 2010 beschikbaar is voor haar activiteiten. Aangezien de gemeente voor
zichzelf geen rol ziet in de huisvesting van dit particulier initiatief zal het gebruik
door de stichting worden opgezegd. Dit initiatief kan ook commercieel door de
markt worden opgepakt. De vrijkomende accommodatie zal te koop worden
aangeboden aan de Marokkaans-Islamitische stichting.
De Drempel
In het voorjaar van 2010 zijn in overleg met beide hoofdgebruikers (Stichting
baanlozen activiteitencentrum en wijkvereniging Centrum-West) afspraken
gemaakt met betrekking tot het optimaliseren van de gebruiksmogelijkheden. De
leegstaande ruimten zijn –met veel eigen werkzaamheid van de wijkverenigingheringericht met het uitgangspunt dat de accommodatie de komende jaren in
gebruik zal blijven.
Spoorlaan 17-19
Het pand Spoorlaan 17-19 wordt momenteel gehuurd ten behoeve van
volwasseneducatie (vb. inburgering/alfabetisering en basiseducatie) door het ROC
West-Brabant. Er is geen expliciete taak voor de gemeente op dit gebied, maar
ervaring leert dat de aanwezigheid van een fysieke plaats in de eigen gemeente
helpt om de gestelde doelen te kunnen realiseren. Er wordt rekening
meegehouden dat de naastgelegen gymzaal op den duur vrijkomt. In de herijking
van de accommodatienota in 2014 zal een nader standpunt voor gebruik en
behoud van beide panden worden bepaald.
Wipakkeraccommodatie
In de accommodatie aan de Wipakker 6 zijn diverse sociaal-maatschappelijke
verenigingen gehuisvest. Daarnaast worden diverse ruimten gebruikt voor opslag.
Criteria met betrekking tot het recht op ruimtegebruik ontbreken en afspraken
over het gebruik zijn veelal niet geformaliseerd. Dit heeft in de praktijk
geresulteerd in een wildgroei aan gebruikers, rechtsongelijkheid en
onduidelijkheid in verantwoordelijkheden. De kosten voor onderhoud en
exploitatie worden volledig door de gemeente betaald.
In het kader van een verantwoord beheer wordt in 2011 het gebruik nader
geïnventariseerd, geformaliseerd en getoetst aan beleid. Voorlopig wordt van
voortzetting gebruik in de komende vier jaar uitgegaan; afhankelijk van de rol
van de gemeente bij huisvesting en het vrijkomen van accommodaties elders
komt de positie van dit terrein ter discussie.
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4.4

Meerjareninvesteringsplan

Project
Jongerenaccommodatie
Ouderenaccommodatie Centrum

4.5

Planning
2010-2015
2010-2015

Investeringsraming
p.m.
Zie 5.4

Maatschappelijke optimalisering

De maatschappelijke optimalisering voor de gemeentelijke accommodaties zit
met name in het moderniseren van de accommodaties, zodat deze (volledig)
aansluiten op de hedendaagse eisen aangaande functionaliteit, toe- en
uitgankelijkheid, binnenklimaat en energiegebruik.

4.6

Financiële optimalisering

Herontwikkeling en verkoop
Bij uitvoering van voornoemde voornemens komen de volgende gemeentelijke
locaties vrij voor mogelijke herontwikkeling of verkoop:
•
Noordwiek (wordt te koop aangeboden)
•
Spoorlaan 17-19 (op termijn)
•
Appelgaarde
Beheer en exploitatie
•
Het beheer en de exploitatie van de nieuwe multifunctionele accommodaties
kunnen efficiënter worden ingericht dan in de huidige situatie.
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5
5.1

Masterplan clusters
Cluster Noord-Oost

Beschrijving
Het cluster ligt ten noorden van de spoorlijn en ten oosten van de Plantijnlaan.
Er zijn ruim 8.000 mensen woonachtig binnen het cluster. Het cluster wordt
gevormd door de wijken Etten-Leur Noord, Schoenmakershoek en De Keen.
Etten-Leur Noord is een woonbuurt met een wijkwinkelcentrum. De wijk bestaat
uit de oude wijk Leur (sterke vergrijzing) en de kleine wijk Attelaken
(woon/werken). De Keen is een recente uitbreidingswijk waarin tevens de eerste
brede school ‘het Voortouw’ is gevestigd. Schoenmakershoek is de meest recente
wijk binnen de gemeente en is nog volop in ontwikkeling. De wijk kent een
gevarieerd aanbod woningtypen met levensloopbestendige woningen,
architectonische vormgeving en duurzame maatregelen. In deze wijk zijn recent
de tweede brede school ‘De Pijler’ en appartementencomplex Contrefort van
Avoord geopend.

Schaal 1: 10.1505 m / MM.

Analyse bestaand aanbod
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Accommodatie

Kerntaak

Onderhoud

Bezetting

Courantheid

RKBS Hasselbraam

Wettelijk

V

V

G

Hoofdlocatie

Ja, hoofdlocatie wordt
verbouwd tot brede school

Wettelijk

V

Gymlokaal Beukenlaan

Wettelijk

Gymlokaal Genkstraat

Wettelijk

Spec. School voor BO

Ontwikkeling

G

G

Nee

V

V

G

Nee

V

G

G

Nee

Wettelijk

M

G

V

Worden op termijn

Wettelijk

G

G

G

Ja, uitbreiding in 2010

Kompas

Schoolwoningen de Keen
Brede School Het Voortouw
Brede school De Pijler
Kindercentrum Woelwater

afgestoten
Wettelijk

G

G

G

Nee

stimulerend

O

O

O

Particulier

stimulerend

O

O

O

Particulier

stimulerend

O

O

O

Particulier

stimulerend

O

O

O

Particulier

Keen
Kindercentrum Sjoester
Schoenmakershoek
Kinderdagverblijf De Blauwe
Kip Baai
Kinderdagverblijf Fleks Keen

Toekomstvisie accommodaties
Naast de Brede School ‘Voortouw’ en de Brede School Plus ‘De Pijler’ wordt in dit
cluster een derde Brede School gerealiseerd, te weten Brede School
‘Beukenlaan’. De beoogde functies in Brede School ‘Beukenlaan’ zijn:
•
basisschool Hasselbraam;
•
peuterspeelzaal;
•
gymzaal;
•
buitenschoolse opvang;
•
activiteiten van wijkvereniging Kontakt;
Ter vorming van de Brede School ‘Beukenlaan’ zal de huidige hoofdlocatie van de
Hasselbraam aan de Beukenlaan gerenoveerd worden. Op loopafstand van de
school is een particulier kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang. Integratie
ligt voor de hand. Daarnaast wordt wijkvereniging Kontakt betrokken bij de
realisering van de brede school.
De huidige brede school Het Voortouw wordt eind 2010 uitgebreid met vier
lokalen om het tekort aan onderwijshuisvesting in dit cluster op te vangen, totdat
de Brede School ‘Spoorzone’ in gebruik is genomen. Gelet op de noodzaak om de
schoolwoningen nog minimaal 5 jaren te gebruiken is een upgrading hiervan
noodzakelijk. Na ingebruikname van de brede school ‘Beukenlaan’ kan
Namenstraat worden afgestoten. In de wijken De Keen en Schoenmakershoek is
een toenemende vraag naar kinderopvang. De gemeente zal hierin indien
mogelijk een stimulerende rol in spelen.
Aan de rand van de nieuwbouwwijk Schoenmakershoek is in 2010 het
woonzorgcomplex van Avoord geopend. Samen met brede school De Pijler en
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activiteitencentrum Het Turfschip vormt dit complex een totaalvoorziening voor
educatie, ontmoeting en sport in cluster Noord-Oost. Gelet op de functies die
aanwezig zullen zijn in deze accommodaties zijn in deze wijk overigens geen
extra vierkante meters voor zorg opgenomen.

Meerjareninvesteringsplan
Project

Planning

Investeringsraming

Brede School ‘Beukenlaan’

2010-2015

Oplossing functionele staat schoolwoningen

2010-2015

20.000

Uitbreiding Voortouw (4 lokalen)

2010-2011

985.000

2.940.000

Maatschappelijke optimalisering
Voor een belangrijk deel is de maatschappelijke optimalisering in dit cluster
reeds gerealiseerd, via de Brede School ‘Het Voortouw’ en Brede School Plus ‘de
Pijler’. Voor ontmoeting en grootschalige activiteiten kunnen de bewoners en
wijkverenigingen in dit cluster vanaf 2011 gebruik maken van het nieuwe
Turfschip. Daarnaast bieden de brede scholen ruimten voor ontmoeting en
kleinschalige activiteiten. De realisering van Brede School ‘Beukenlaan’ is de
laatste bouwsteen in dit cluster.

Financiële optimalisering
De financiële optimaliseringslag heeft grotendeels al plaatsgevonden door het
clusteren van functies in de Brede Scholen. Dit leidt op termijn tot
exploitatievoordelen voor de brede scholen. Voor de komende periode is een
aanvullende optimaliseringslag mogelijk via het herontwikkelen dan wel verkopen
van de volgende accommodaties.

5.2

Cluster Noord-West

Beschrijving
Het cluster Noord-West is gesitueerd ten noorden van de spoorlijn en ten westen
van de Plantijnlaan. In het cluster wonen circa 8.500 mensen. Dit cluster wordt
gevormd door de wijken De Grient, Sanderbanken en De Baai. In de relatief jonge
wijk Sanderbanken wonen met name gezinnen en tweeverdieners. De Baai wordt
door twee verkeersaders (Plantijnlaan en Concordialaan) doorsneden. Mede
daardoor bestaat de wijk uit vier buurten en is het lastig om de wijk als een
geheel te typeren. De Grient is een kleine woonwijk met veel gezinnen, jongeren
en weinig senioren.
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Schaal 1: 10.4599 m / MM.

Analyse bestaand aanbod
Accommodatie
Dependance RKBS de

Kerntaak

Onderhoud

Bezetting

Courantheid

Ontwikkeling

Structureel

V

V

G

Ja, herontwikkeling

Hasselbraam
Wijkgebouw Sanderbanken

danwel verkoop
Structureel

V

M

G

Ja, verkoop

Geen

O

O

O

Particulier

Stimulerend

O

O

O

Particulier

KKinderdagverb./bso Oberon

Stimulerend

O

O

O

Particulier

Sportbso Achilles

Stimulerend

O

O

O

Particulier

Inloopwoning De Grient (
Kinderdagverb./bso Dikkertje
Dap

Toekomstvisie accommodaties
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In de Spoorzone wordt een combinatie voorzien van een brede school+ en een
zorgkruispunt De beoogde functies in deze twee accommodaties zijn:
•
basisonderwijs (RK);
•
peuterspeelzaal;
•
buitenschoolse opvang;
•
bewegingsonderwijs;
•
ontmoetingsfunctie Grient/Sander Banken;
•
intramurale huisvesting al dan niet aangevuld met sociaal medische
voorzieningen (e.e.a. afhankelijk van particulier initiatief);
Met name in dit cluster is gebleken dat de spreiding van onderwijsaccommodaties
in Etten-Leur niet optimaal is (zie consequenties in cluster Noord-Oost). Via
realisering van de school in Noord-West wordt beoogd de druk op met name de
scholen in het cluster Noord-Oost te verminderen en het mogelijk te maken dat
kinderen uit Noord-West ook daadwerkelijk in dit cluster naar school kunnen. De
ontmoetingsfunctie komt in de plaats van het wijkgebouw Sanderbanken en
wordt afgestemd op de daadwerkelijke behoefte in dit cluster. De
peuterspeelzaal die nu in het wijkgebouw is gesitueerd wordt ook opgenomen in
de Brede School Plus. Integratie van de kinderdagverblijf Dikkertje Dap in de
Spoorzone ligt voor de hand (particulier initiatief).
De woningcorporatie zal als eigenaar van de inloopwoning in De Grient deze
functie in De Grient opheffen.
De dislocatie van de Hasselbraam verdwijnt in het eindbeeld uit het cluster
Noord-West. De dislocatie wordt geïntegreerd met de hoofdlocatie van de
Hasselbraam in cluster Noord-Oost, via de realisering van de Brede School
‘Beukenlaan’.

Meerjareninvesteringsplan
Project
Brede School Plus ‘Spoorzone’

Uitvoeringsjaar
2010-2015

Investering (€)
12.220.000

Maatschappelijke optimalisering
Voorzien wordt in de behoefte aan extra onderwijs- en zorgcapaciteit in dit
cluster. Er worden moderne accommodaties gerealiseerd die volledig aansluiten
op de hedendaagse eisen aangaande functionaliteit, binnenklimaat en
energiegebruik. De clustering van activiteiten rondom onderwijs en opvang kan
een complete dienstverlening richting ouder en kind bieden en door de koppeling
van de ontmoetingsfunctie aan de ‘Brede School Plus’ ontstaat een voorziening
voor jong en oud, als ‘kloppend hart’ voor dit cluster.
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Financiële optimalisering
De ‘winst’ zit in de reductie van het aantal locaties en het naar de toekomst toe
efficiënter kunnen beheren en exploiteren van ruimten. Via het realiseren van
Brede School Plus ‘Spoorzone’ en Brede School ‘Beukenlaan’ in cluster Noord Oost
worden de volgende locaties vrijgespeeld voor hergebruik of herontwikkeling:
Basisschool d’n Overkant (Stationsstraat) (zie hoofdstuk 4)
Basisschool d’n Overkant (Lambertusstraat) (zie paraaf 5.4)
Basisschool de Hasselbraam (Namenstraat) (nader te bezien)
Wijkcentrum Sanderbanken (nader te bezien)

•
•
•
•

5.3

Cluster Zuid-Oost

Beschrijving
Het cluster Zuid-Oost is gesitueerd ten zuiden van de spoorlijn en wordt aan de
zuidkant begrenst door de A58. Het cluster bestaat uit de wijken Hoge Neerstraat
en Hooghuis. Er zijn ongeveer 7.000 mensen woonachtig in het cluster Zuid-Oost.
Hooghuis betreft een grote uitbreidingswijk uit de jaren ’80 en kent –voor EttenLeurse begrippen- een hoge woningdichtheid. Een kwart van de bevolking is
nujonger dan 18 jaar, met veel jongeren in de middelbare schoolleeftijd.
De Hoge Neerstraat betreft een uitbreidingswijk uit de jaren ’90 en voorziet in
een rustige leefomgeving. Het is de kleinste wijk in Etten-Leur met veel jonge
gezinnen.
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Schaal 1: 9.6067 m / MM.

Analyse bestaand aanbod

Accommodatie

Taak

Onderhoud

Bezetting

Courantheid

Ontwikkeling

RKBS Hofstee

Structureel

M

V

G

Sloop na opening brede

OPBS Springplank

Structureel

M

V

G

school en aanleg park

PCBS Wiltzangh

Structureel

M

V

G

Gymzaal Kievit

Structureel

M

G

G

Wijjkgebouw Vogelaar

Structureel

V

M

G

Structureel

V

M

G

Schoolwoningen Graspieper

Ja verkoop na opening
brede school

Toekomstvisie accommodaties
In de wijk Hooghuis wordt een brede school+ ‘Hooghuis’ gerealiseerd. De
beoogde functies in deze brede school+ ‘Hooghuis’ zijn:
•
•
•
•
•
•
•

basisschool Springplank (OP);
basisschool Wiltzangh (PC);
basisschool Hofstee (RK);
buitenschoolse opvang;
peuterspeelzaal;
gymzaal;
ontmoetingsfunctie Hooghuis en Hoge Neerstraat;

In 2008 is Het Anbarg geopend. De functies van het zorgkruispunt kunnen
aangeboden worden vanuit deze voorziening. In overleg met de betrokken
instellingen zal het huidige MASS inlooppunt in wijkgebouw De Vogelaar
ondergebracht worden in een accommodatie waar het huiselijke karakter van de
Vogelaar is. Hierbij zal het programma van eisen dat in 2002 is gehanteerd
opnieuw als uitgangspunt worden gebruikt. Gelet op behoud van wijkgebouwen
De Drempel, De Gong en Het Praothuis en de campusontwikkeling in de
Stationsstraat 23 ligt het voor de hand om de (on)mogelijkheden hiervan te
bezien. In 2011 zal het overleg opgestart worden met de betrokken partners.

Meerjareninvesteringsplan
Project
Brede School Plus ‘Hooghuis’

Uitvoeringsjaar
2011

Investering (€)
1.300.000

Maatschappelijke optimalisering
Via de realisering van Brede School Plus ‘Hooghuis’ wordt een moderne
accommodatie gerealiseerd die volledig aansluit op de hedendaagse eisen
aangaande functionaliteit, binnenklimaat en energiegebruik. Door de koppeling
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van de ontmoetingsfunctie aan de ‘Brede School Plus’ ontstaat een voorziening
voor jong en oud, als ‘kloppend hart’ voor dit cluster.

Financiële optimalisering
De ‘winst’ zit in de reductie van het aantal locaties van zes naar één locatie en
het op termijn efficiënter kunnen exploiteren en beheren van ruimten. Via het
realiseren van de Brede School Plus worden de huidige locatie van de scholen,
gymzaal en het wijkgebouw vrijgespeeld ten behoeve van aanleg van een park.
De schoolwoningen aan de Graspieper worden verkocht.
Indien de raad instemt met het voorstel “studie naar toekomstige
(her)huisvesting Rugbyclub REL en Honk- en Softbalvereniging The Stags” wordt
het huidige clubgebouw van de Stags vrijgespeeld voor hergebruik of
herontwikkeling.

5.4

Cluster Zuid-West

Beschrijving
Het cluster Zuid-West bestaat uit de wijken Grauwe Polder, Banakkers, Centrum
Oost en Centrum West. Dit cluster heeft circa 14.000 inwoners. Aan de wijken
grenst het industriegebied Vosdonk. In het zuiden van het cluster ligt het
uitbreidingsgebied De Streek. De wijk Grauwe Polder is de wijk met de meeste
inwoners binnen het cluster (circa 5.700). Dit betreft een grote uitbreidingswijk
uit de jaren ’70. Banakkers bestaat uit drie oudere buurten en een nieuwe buurt.
Rondom het winkelcentrum (Kerkwerve) in deze wijk is sprake van vergrijzing. De
kleine wijken Centrum-Oost en Centrum-West kenmerken zich door een sterke
vergrijzing. Vanwege de gunstige ligging ten opzichte van het stadshart hebben
deze twee wijken potentie om meer in trek te komen bij jonge mensen.
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Schaal 1: 12.0426 m / MM.

Analyse bestaand aanbod
Accommodatie

Kerntaak

Onderhoud

Bezetting

Courantheid

Ontwikkeling

Wettelijk

M

V

V

Ja (studie brede

RKBS De Vier Heemskinderen

Wettelijk

V

G

G

Ja, woningbouw

OPBS Melodie

Wettelijk

M

V

G

(ver)nieuwbouw op

PCBS Klankhof

Wettelijk

V

V

G

locatie

RKBS Carillon

Wettelijk

V

G

G

Melodie/Klankhof

RKBS Troubadour

Wettelijk

V

M

G

Ja, verkoop

Gymlokaal Spoorlaan

Wettelijk

V

V

M

Ja, verkoop/sloop

PCBS Vincent van Gogh

Wettelijk

V

G

G

Woningbouw

RKBS Overkant (Stat.str)

Wettelijk

V

V

G

Hergebruik MFA

Wettelijk

V

V

G

Hergebruik brede

Gymlokaal Vondellaan

RKBS Overkant (Lamb.str)
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scholen)

school

Gymlokaal Lambertusstraat 4

Wettelijk

V

V

V

Nee

Wijkgebouw Praothuis

Structureel

V

G

V

Nee

Wijkgebouw de Gong(+dubbele

Structureel

V

V

V

Nee

gymzaal)
Wijkgebouw Het Palet

Structureel

V

M

G

Verkoop

Kindercentrum Do-Re-Mi

Stimulerend

O

O

O

Particulier

Kinderdagverblijf/bso Boeffies &

Stimulerend

O

O

O

Particulier

Stimulerend

O

O

O

Particulier

Bengeltjes
Kinderdagverblijf Oelie Boelie

Toekomstvisie accommodaties
Er is momenteel een veelheid aan accommodaties gesitueerd binnen dit cluster.
Naar de toekomst toe wordt beoogd tot een forse reductie van het aantal
accommodaties te komen. De realisering van een brede school+‘Zuid’, een brede
school ‘Banakkers’ en een brede school ‘Centrum’ moeten bijdragen aan een
clustering van accommodaties. Op 22 december 2009 heeft de raad besloten om
definitieve besluitvorming met betrekking tot realisering van brede scholen in
cluster Zuid West mee te nemen in de accommodatienota. Medio 2010 is een
variantenstudie uitgevoerd naar de verschillende mogelijkheden om in de wijken
Centrum en Banakkers te komen tot een brede school ontwikkeling. Alles
overwegende stellen wij het volgende voor.
(1) Brede School ‘Banakkers’ (afhankelijk van definitieve keuze)
De meest recente plannen wijzen op een ontwikkeling van een Brede School op
Banakkerterrein (huidige terrein zwembad). Het huidige wijkgebouw Praothuis
blijft gelet op het afwegingskader behouden. De beoogde functies voor de brede
school zijn:
•
basisonderwijs (RK);
•
buitenschoolse opvang;
•
peuterspeelzaal;
•
gymzaal;
Aangezien er op dit moment nog een drietal potentiële locaties beschikbaar zijn
die allen nader onderzoek vereisen, stellen wij voor om de keuze voor de locatie
mee te nemen in de visieontwikkeling Kerkwerve en omgeving die in 2011 wordt
opgesteld.
(2) Brede School+ Centrum
Oospronkelijk was het idee om de Vier Heemskinderen samen met de Vincent van
Goghschool te situeren bij de nieuwe Nobelaer. De meest recente plannen wijzen
op een behoud van het PC-onderwijs (Vincent van Goghschool) in het centrum.
Voorgesteld wordt om de Brede School Centrum te realiseren in de huidige
dependance van D’n Overkant aan de Lambertusstraat 5. Daarnaast zal de

4

In dit gymlokaal heeft DIO een eigen ruimte van waaruit de vereniging haar activiteiten
organiseert. Hier dient bij een toekomstige ontwikkeling rekening mee te worden
gehouden.
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hoofdvestiging van D’n Overkant aan de Stationsstraat 23 worden benut om de
huidige activiteiten van de Appelgaarde/Panfluit (ouderenactiviteiten) en het
Palet (wijkactiviteiten) te huisvesten. De campus bestaat dan uit:
• de huisvesting van het p.c. onderwijs en de buitenschoolse opvang in het
pand Lambertusstraat 5;
• het gebruik van het pand Lambertusstraat 3b voor het bewegingsonderwijs;
• het gebruik van het pand Lambertusstraat 7 (pand Appelgaarde) voor
kinderopvang;
• het gebruik van het pand Stationsstraat 23 voor huisvesting van (bovenwijkse)
activiteiten voor ouderen, activiteiten voor de wijk Centrum Oost en
gedeeltelijke (commerciële)verhuur.
(3) Brede School+ Grauwe Polder
Hierbij worden het wijkgebouw De Gong en de dubbele gymzaal behouden. De
accommodatie wordt uitgebreid met het educatieve gedeelte. Inhoudelijke
samenwerking met kindercentrum Do-Re-Mi blijft gehandhaafd. De beoogde
functies in deze Brede School Plus ‘Zuid’ zijn:
•
•
•
•
•
•
•

basisschool Melodie (OP);
basisschool Klankhof (PC);
basisschool Carillon (RK);
buitenschoolse opvang;
peuterspeelzaal;
dubbele gymzaal;
ontmoetingsfunctie;

Woonservicezone
De zorgfuncties in dit cluster worden aangeboden vanuit de voorziening van
Avoord (Kloostergaard).
Centrum voor jeugd en gezin
Eind 2010 zal een Centrum voor Jeugd en Gezin geopend worden in het in
aanbouw zijnde gezondheidscentrum aan de Kerkwerve.

Meerjareninvesteringsplan
Project
Brede School Plus ‘Zuid’
Brede School ‘Banakkers’
Brede School Plus ‘Centrum’

Uitvoeringsjaar
2010-2015
2010-2015
2010-2015

Investering (€)
7.450.000
11.190.000
5.170.000

Maatschappelijke optimalisering
Via de realisering van drie Brede Scholen Plus worden moderne accommodaties
gerealiseerd die aansluiten op de hedendaagse eisen aangaande functionaliteit,
binnenklimaat en energiegebruik. De clustering van activiteiten rondom
onderwijs en opvang kan een complete dienstverlening richting ouder en kind
worden geboden. Betrokken instellingen worden door de fysieke clustering beter
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in staat gesteld om organisatorisch samen te werken, gezamenlijke activiteiten
te ontwikkelen en kennis rondom het kind uit te wisselen. Door de koppeling van
de ontmoetingsfunctie aan de ‘Brede School+ ontstaan drie voorzieningen voor
jong en oud, als ‘kloppend hart’ voor dit cluster. Bij de realisering van
voorzieningen in dit cluster wordt het sterk aangeraden om per project goed te
kijken naar synergievoordelen met bestaande particuliere accommodaties, zoals
Het Withof, De Panfluit, Lambertuskerk, H.Hartkerk en zorgcentrum Kerkwerve.

Financiële optimalisering
Herontwikkeling
De ‘winst’ zit in de reductie van het aantal locaties en het naar de toekomst toe
efficiënter kunnen exploiteren van ruimten. Via het realiseren van de Brede
Scholen Plus wordt een aantal locaties vrijgespeeld voor herontwikkeling:
•
•
•
•
•
•
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basisschool de Vier Heemskinderen (herontwikkeling);
basisschool Carillon (herontwikkeling);
gymzaal Spoorlaan (zie hoofdstuk 4);
wijkgebouw Het Palet (verkoop);
basisschool Vincent van Gogh (herontwikkeling);
basisschool Troubadour (verkoop);
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6

6.1

Eigendom, beheer en exploitatie van accommodaties

Rolverdeling gemeente en maatschappelijke instellingen

In de vorige hoofdstukken is de visie verwoord ten aanzien van de gemeentelijke
taak, het onderhoudsniveau, de bezetting en de courantheid van accommodaties.
Deze items hebben alles te maken met de afstemming van vraag naar en aanbod
van accommodaties. Hiermee wordt de ‘opgave’ voor de gemeente op het gebied
van maatschappelijke accommodaties geformuleerd.
Daarnaast speelt in de gemeente een vraag van meer organisatorische aard,
namelijk: waar liggen de verantwoordelijkheden rondom beleidsvoering,
financiering, eigendom, groot onderhoud, beheer en exploitatie in de huidige
situatie en waar zouden deze verantwoordelijkheden moeten liggen om een zo
hoog mogelijk maatschappelijk en financieel rendement te bereiken?
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rolverdeling in taken rondom het
organiseren van maatschappelijk vastgoed in algemene zin (6.2) en specifiek voor
Etten-Leur (6.3). Vanuit de inventarisatie en gesprekken met de gemeente, de
bewoners en de stakeholders is naar voren gekomen dat ten aanzien van de
organisatie van het maatschappelijk vastgoed in de Etten-Leurse praktijk met
name knelpunten bestaan op het gebied van het beheer van multifunctionele
welzijns-accommodaties en brede scholen. In 2009 zijn maatregelen genomen om
deze knelpunten te verhelpen. In paragraaf 6.3 wordt specifiek hierop ingegaan.

6.2

Rolverdeling gemeente en maatschappelijke instellingen

Positionering speelt zich af binnen een tweedimensionaal stelsel zoals hieronder
in de tabel is opgenomen. Voor elk van de rollen per beleidsveld moet worden
bepaald of de gemeente deze rol wil uitbesteden of zelf wil (blijven) doen.

Financier
Eigenaar grond
Eigenaar opstallen
Groot onderhoud
Beheerder

Geen doel maar middel
Exploitant
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Zelf doen of
uitbesteden?

Dorpshuizen

Beleidsvoerder

Cultuur

Zwembaden

Buitensport

Binnensport

Opvang

Rol

Onderwijs

Cluster

Om een eventuele herpositionering van taken en verantwoordelijkheden op
verantwoorde wijze te laten verlopen, is het van belang te beseffen dat
herpositionering geen doel is maar een middel. Gezocht moet worden naar een
zodanige positionering, dat hiermee een optimaal maatschappelijk en financieel
rendement kan worden bereikt:
•

•

Financiële prestaties: om te weten of herpositionering leidt tot meer of
minder kosten, is het noodzakelijk om de huidige kostprijs van
accommodaties te achterhalen. Zonder zicht op de kostprijs is een
herpositionering niet-verantwoord. De kostprijs kan worden afgeleid uit de
gemeentelijke basisregistratie. Een kostprijs van een accommodatie is in
theorie opgebouwd uit kapitaalslasten, exploitatielasten, beheerlasten en
onderhoudslasten.
Maatschappelijke prestaties: herpositionering leidt tot maximaal dezelfde,
maar liever nog minder kosten dan in de huidige situatie. Om te weten of
herpositionering leidt tot gelijke dan wel betere maatschappelijke prestaties,
is het zaak tot een definitie te komen van de maatschappelijke prestaties van
de betreffende accommodaties. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
zaken als klanttevredenheid.

Nadat intern de vastgoedorganisatie is geoptimaliseerd is een vervolgstap om te
bepalen welke taken en verantwoordelijkheden (de onderscheiden rollen per
beleidsveld, zie de tabel onder 6.2) de gemeente Etten-Leur wenst af te stoten
en welke niet. Vervolgens kan worden bepaald welke positionering het meest
efficiënt en effectief is: taken neerleggen bij een afzonderlijk gepositioneerd
gemeentelijk vastgoedbedrijf of bijvoorbeeld een externe partij zoals WEL.
Om tot deze afweging te komen wordt het volgende stappenplan aangegeven.
Stap 1: Bepalen domein herpositionering
Het domein van herpositionering wordt aangaande het technisch beheer (groot
onderhoud) bepaald door de visie op eigendom: Welke panden willen w zelf in
eigendom houden en waarvan willen we afstand doen? Voor de panden die de
gemeente zelf in eigendom wenst te houden, is het niet interessant om hiervan
het onderhoud uit te besteden. Na vaststelling van de accommodatienota zal
deze herpositionering plaats moeten vinden, maar in deze accommodatienota
willen we wel de uitgangspunten hiervoor vastleggen:
- de gemeente weegt bij elke vastgoedontwikkeling af welke zeggenschap en
invloed ze hier wil hebben en vervult niet meer vanzelfsprekend de
trekkersrol;
- burgers en instellingen hebben in beginsel een eigen verantwoordelijkheid
bij het zoeken van een accommodatie;
- de gemeentelijke vastgoedportefeuille beperkt zich tot vastgoed waarvoor
geldt dat huren via de markt duurder is dan eigen bezit;
- gemeentelijk vastgoed wordt multifunctioneel en intensief gebruikt, tenzij
dit aantoonbaar niet kan, heeft een openbare functie en wordt goed
onderhouden op basis van een meerjarenonderhoudsplan;
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Voor het dagelijks beheer geldt overigens een andere situatie. Los van de
eigendomspositionering kan hierbij worden overgegaan tot uitbesteding van het
dagelijks beheer (zie 6.3).
Stap 2: Bepalen financiële en maatschappelijke prestaties
Zicht op de financiële prestaties (kosten en opbrengsten accommodatie,
beheerlasten, bijdragen van participanten) en de maatschappelijke prestaties
(zoals tarieven, openingstijden, functionaliteit en technische staat) is
noodzakelijk om te kunnen bepalen of de herpositionering leidt tot een
maatschappelijke en financiële meerwaarde.
Stap 3: Zoeken van externe partijen
Zijn er partijen in de markt voor het technisch beheer en het dagelijks beheer
van de accommodaties? Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan aannemers,
de welzijnsstichting of de woningcorporatie. Op grond van een gesprek dat heeft
plaatsgevonden met zowel Surplus Welzijn (huidige beheerder van 3
wijkgebouwen) als de WEL, kan worden geconcludeerd dat beide geïnteresseerd
zijn om taken en verantwoordelijkheden op het gebied van eigendom en beheer
van de gemeente over te nemen. De verschillende Brede Scholen (+) bieden dan
ook uitstekende kansen tot uitbesteding, aangezien deze het maatschappelijk
prestatieveld van de corporatie raken.
Stap 4: Aanbesteding en contractering
Op grond van een aanbestedingsbestek of prestatieovereenkomst, waarin zowel
de maatschappelijke als de financiële prestaties rondom technisch onderhoud dan
wel het dagelijks beheer zijn omschreven, gaat de gemeente over tot
uitbesteding van taken en contractering van eventuele externe partijen.

6.3

Beheer van welzijnsaccommodaties en brede scholen

In een cluster kunnen we alle denkbare maatschappelijke vraagstukken vinden én
ligt menig aanknopingspunt voor het aanpakken van die vraagstukken. Daarom is
clustergericht werken belangrijk. Met de komst van de brede school (+) liggen er
voor de gemeente Etten-Leur veel kansen om het clustergerichte werken verder
uit te bouwen en meer handen en voeten te geven. Een multifunctionele
accommodatie in een cluster die voor bewoners -voor jong en oud- herkenbaar is
en een spil vormt voor allerlei naschoolse en buurtoverstijgende activiteiten.
Het wordt eenvoudiger om bewoners te activeren en te laten participeren, ook
voor de netwerkpartners van het clustergerichte werken - de wijkagent, het
opbouwwerk, het jongerenwerk, de zorginstanties, de woningcorporatie, de
scholen- vormt een brede school (+) het hart van een cluster. Met de komst van
een brede school (+) kan de integrale benadering vanuit verschillende disciplines
en organisaties ook fysiek gestalte krijgen door bijvoorbeeld het organiseren van
spreekuren op locatie.
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Uit de gesprekken met de stakeholders, de gemeente en de bewoners begin 2009
zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen o.a. inzake het beheer van de
welzijnsaccommodaties en de tot nu toe gerealiseerde brede scholen.
De knelpunten rondom beheer kunnen worden gesplitst in knelpunten rondom
technisch beheer (groot onderhoud), dagelijks beheer (conciërge, schoonmaak)
en programmatisch beheer (activiteiten)
•
•

•

•

•

•

De bereidheid van vrijwilligers om zich in te zetten voor de
wijkaccommodaties neemt in toenemende mate af.
Er bestaan verschillende verwachtingen aangaande het profiel van de
beheerders en wat de beheerders feitelijk kunnen. Dit geldt in het bijzonder
voor de beheerders uit het werkvoorzieningenschap.
In de huidige situatie zijn beheerders veelal accommodatiegebonden. Dit
heeft tot gevolg dat een beheerder een breed scala aan beheerstaken moet
verrichten en mogelijk grote delen van de tijd niet-efficiënt werkzaam is.
De brede scholen hebben te maken met knelpunten inzake (de naleving van)
afspraken op het gebied van dagelijks beheer, bijvoorbeeld inzake het
gebruik van kopieerapparaten, de koffieautomaten en de inkoop.
Momenteel worden door de gemeente circa 55 medewerkers ingehuurd bij
het werkvoorzieningenschap West Brabant. Het leeuwendeel wordt ingezet
bij maatschappelijke accommodaties, zoals scouting, scholen, gymlokalen,
ouderen en wijkgebouwen. De gemeente bepaalt waar deze medewerkers
worden ingezet, waarbij de toewijzing veel meer op ‘historische basis’ dan
op een feitelijke vraagbehoefte lijkt te zijn gebaseerd.
Momenteel zijn de verantwoordelijkheden rondom het beheer van de
wijkaccommodaties en Brede Scholen versnipperd over schoolbesturen,
BOVO, Surplus, werkvoorzieningenschap West Brabant, stichtingen,
commerciële partijen en vrijwilligers. Door de versnippering is het
onmogelijk een optimale situatie te bereiken, aangezien met name op het
gebied van schaalvergroting winsten te behalen zijn.

Om deze knelpunten te doorbreken, zijn maatregelen getroffen.
Brede Scholen
•
Regie houden op en eenduidigheid van afspraken. Op dit moment zijn de
brede scholen De Pijler en Het Voortouw formeel in gebruik gegeven aan de
Stichting Brede Scholen. Deze stichting is echter statutair opgericht als
sponsorstichting om sponsorgelden en subsidies te genereren voor Het
Voortouw. Gelet op de visie en ambities van de gemeente op het terrein van
de brede scholen heeft het college eind 2009 besloten vanaf 1 januari 2010
meer regie te gaan voeren over het totale beheer en onderhoud van de brede
scholen. Er zijn per brede school gebruiksovereenkomsten met de
schoolbesturen afgesloten waarin afspraken en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd met betrekking tot beheer en exploitatie(tekorten). Gemeente
betaalt direct (subsidieert Surplus voor het facilitair management) en indirect
(subsidies aan instellingen die gebruik maken van de brede scholen zoals
Surplus Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) en de wijkverenigingen) mee aan

42/52

december 2010

•
•

het beheer en de exploitatie van de brede scholen. De financiële dekking
hiervoor is –in afwachting van de vaststelling accommodatienota- tot 31
december 2010 opgenomen in de begroting.
De formatie van het aantal assistent-beheerders vanuit WVS is per januari
2010 verhoogd van 2 naar 3 fte.
De gebruiksovereenkomsten worden jaarlijks vastgesteld waarbij de
ervaringen van het voorgaande jaar, zowel inhoudelijk als financieel, worden
meegenomen. Het nieuwe beheermodel wordt twee keer per jaar
geëvalueerd met de vaste gebruikers van de brede scholen.

De financiële dekking voor het facilitair management en de aansturing van
beheerders in brede scholen is –in afwachting van de vaststelling
accommodatienota- slechts tot 31 december 2010 opgenomen in de begroting.
Ervaringen in 2010 hebben eens te meer aangetoond dat het inzetten van
deskundig facilitair management essentieel is. Hierdoor kunnen de partners in de
brede scholen zich richten op hun kerntaak en de inhoudelijke samenwerking
binnen de brede scholen. In de uitvoeringsnotitie brede scholen januari 2009 is
met de brede schoolpartners afgesproken, dat de partners de inhoudelijke
coördinatie in de brede scholen vormgeven en dat gemeente de regierol op zou
pakken met betrekking tot het facilitair beheer van brede scholen. Dit zou
concreet geregeld worden in de accommodatienota. De inhoudelijke coördinatie
op locatie wordt inmiddels vormgegeven en bekostigd door de brede school
partners. Gelet op:
- het belang van facilitair management om de inhoudelijke doelstellingen te
halen
- de gedeelde verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de uitvoeringsnotitie
brede scholen
- en de totale investering in brede scholen de komende jaren
Stellen wij voor om vanaf 1 januari 2011 structureel een bedrag op te nemen in
de begroting van € 50.000,- per jaar.
Welzijnsaccommodaties
Ten aanzien van het dagelijkse beheer van de welzijnsaccommodaties wordt een
aantal voorstellen gedaan om dit beter en efficiënter te laten verlopen:
•
Vrijwilligers en partijen binnen de ontmoetingscentra krijgen weer de
primaire taak om zich te focussen op het verzorgen van activiteiten. Taken
als boekhouding, administratie, schoonmaak, onderhoud en beheer worden
uitgevoerd door een andere (professionele) partij.
•
Door de beschikbare beheeruren van alle partijen over het geheel van de
maatschappelijke accommodaties in een gezamenlijke ‘beheerpool’ op te
nemen, kunnen beheerders veel efficiënter op basis van eigen kwaliteiten
worden ingezet. Dit onder coördinatie van een professional.
•
Door niet langer de ‘accommodatie’ maar de ‘dienstverlening’ centraal te
stellen, kan hier een optimaliseringsslag worden behaald. Beheerders worden
over meerdere accommodaties ingezet, gebruikmakend van de kwaliteiten.
Ervaring leert dat het vast toewijzen van werknemers aan een accommodatie
de betrokkenheid en werktevredenheid vergroten. De uitdaging is om een
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•
•

6.4

goede balans te vinden tussen enerzijds centrale dienstverlening en
anderzijds betrokkenheid bij de accommodatie.
De toewijzing van beheerders aan accommodaties moet naar de toekomst toe
veel meer vanuit het maatwerk en vraaggericht worden georganiseerd.
Een betere profielformulering en een hierop aansluitende training van
beheerders uit het werkvoorzieningenschap, kan, naast de coördinatie door
een professional, bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van beheer.

Resumé

De voorgestelde optimaliseringskansen ten aanzien van de rolverdeling en
positionering van het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Etten-Leur
kunnen als volgt worden samengevat:
Positionering
1. Uitvoering van het stappenplan om een afweging te maken welke taken ten
aanzien van de vastgoedportefeuille de gemeente zelf wenst uit te voeren en
welke taken beter extern kunnen worden ingevuld.
2. De juiste organisatie/partij contracteren ten behoeve van de taken die beter
extern kunnen worden ingevuld.
Beheer welzijnsaccommodaties en brede scholen
3. Technisch beheer (groot onderhoud):
•
Economisch eigendom en groot onderhoud in één hand houden.
4. Dagelijks beheer (onder andere schoonmaak):
•
gemeente voert de regie met betrekking tot het beheer; dit wil zeggen
omtrent het organiseren van beheerafspraken.
•
voor ingebruikneming (en in geval van nieuwbouw voor de aanbesteding)
worden de afspraken omtrent de beheersituatie, verantwoordelijkheden
en kostenverdeling tussen partijen uitgewerkt in een beheerplan dat
contractueel tussen partijen wordt vastgelegd.
•
professionalisering van inzet van beheerders; door professionele
aansturing en inzet van beheerders op basis van kwaliteiten vanuit een
beheerderspool over het geheel van de accommodaties (vraaggericht in
plaats van statisch).
De optimaliseringskansen zullen na besluitvorming verder worden opgepakt aan
de hand van het uitvoeringsprogramma 2011-2014
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7
7.1

Meerjarenperspectief
Vernieuwing

Op grond van de voorgaande hoofdstukken zijn alle projecten voor de komende
tien jaren in beeld inclusief kosten en dekking. De raad heeft 22 december 2009
ingestemd met het investeringsbudget voor de Educatieparagraaf van de
accommodatienota, te weten € 42.225.00,-. Hiervoor is in principe dekking. Door
andere keuzes te maken is het gelukt om de totale investeringsparagraaf van de
accommodatienota terug te brengen tot € 41.395.000,-.
Project
Brede School ‘Beukenlaan’
Oplossing functionele staat
schoolwoningen
Uitbreiding Voortouw (4 lokalen)
Brede school Spoorzone
Brede school Hooghuis
Brede school Banakkers
Brede school+ Centrum campus
Brede school Zuid
Optimalisering gebruik (BTB)
Jongerencentrum
Optimalisering functioneel gebruik
scouting Tarcisius

7.2

Planning
2010-2014
2010-2011

Investeringsraming
2.940.000
20.000

2010-2011
2010-2013
2010-2012
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015

985.000
12.220.000
1.300.000 5
11.290.000
5.170.000
7.450.000
p.m.
p.m.
20.000

totaal

41.395.000

Groot onderhoud

Met het uitvoeren van de accommodatienota:
- zal de omvang van gemeentelijke accommodaties die worden gebruikt voor
maatschappelijke activiteiten 6 , de komende jaren met 9,8% dalen (van
41.286 m2 nu naar 37.241 m2 in 2016)
- worden een aantal (functioneel) verouderde monofunctionele en op zichzelf
staande accommodaties vervangen door compacte moderne multifunctionele
accommodaties waardoor het functioneel gebruik toe zal nemen
Beide ontwikkelingen zullen een positief effect hebben op de jaarlijkse kosten
van onderhoud, beheer en exploitatie.
In de accommodatienota die is vrijgegeven voor de inspraak is al geconstateerd,
dat de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud, bij ongewijzigd beleid en het
huidige onderhoudsniveau, de komende 10 jaar fors op zullen lopen. Bij

Totaalkrediet voor dit project is in voorgaande jaren beschikbaar gesteld.
Zie paragraaf 1.4: dienstgebouwen (gemeentehuis, gemeentewerf, brandweer6) en monumenten
vallen buiten het bestek van het plan.
5
6
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ongewijzigd beleid zal het jaarlijkse onderhoudsbudget de komende jaren fors
onder druk komen. Naar verwachting zullen de in de meerjarenbegroting 20102014 hiervoor opgenomen bedragen niet toereikend zijn tenzij maatregelen
worden genomen. Met de uitvoering van voorliggende accommodatienota worden
een aantal accommodaties afgestoten en zorgen de (ver)nieuwbouwprojecten
voor een afname van het aantal m2 aan gevel- en dakoppervlak. De verwachting
is dat hiermee de huidige budgetten in de meerjarenbegroting in combinatie met
de voorziening onderhoud de komende 10 jaar voldoende zullen zijn om het
huidige niveau van onderhoud voort te zetten. Na vaststelling van het beleidsplan
zullen de concrete keuzes met betrekking tot behoud/afstoten van
accommodaties in 2011 verwerkt worden in de meerjarenonderhoudsbegroting.
Indien op dat moment blijkt dat het budget ontoereikend is zal dit mee worden
genomen in de planning en controlcyclus.

7.3

Beheer en exploitatie

De jaarlijkse exploitatiekosten (klein onderhoud, gas, water, elektra,
schoonmaak etc.) worden bij ongewijzigd beleid de komende 20 jaar geraamd op
circa € 412.000,- per jaar. Gelet op het bovenstaande zullen deze kosten –na
uitvoering van de accommodatienota- op termijn teruggebracht kunnen worden
met circa 10%.

7.4

Relatieve kostenbesparing

Het clusteren en vernieuwen van maatschappelijke accommodaties leidt op een
aantal manieren tot een relatieve ‘kostenbesparing’ naar de toekomst:
•

•

•
•
•
•

Voor een deel kunnen ruimten gedeeld worden door partijen, waardoor het
aantal vierkante meters te bouwen en het aantal te exploiteren ruimten
gereduceerd wordt.
De omvang van de te realiseren accommodaties wordt afgestemd op de
actuele behoefte. Waar de vraag lager ligt dan de huidige capaciteit, kan
worden volstaan met de bouw van minder vierkante meters.
Vrijvallende locaties kunnen inkomsten genereren door herontwikkeling.
In totaliteit is sprake van minder geveloppervlak, waardoor de relatieve
kosten voor onderhoud, schoonmaak en energiegebruik lager zullen uitvallen.
Op het gebied van het beheer van locaties kunnen schaalvoordelen benut
worden, bijvoorbeeld aangaande schoonmaak, conciërge en inkoop.
In geval van groei en krimp van instellingen zijn ruimten gemakkelijker
uitwisselbaar indien de instellingen zich onder één dak bevinden.

Het is in dit stadium niet te zeggen in welke mate de uitvoering van alle
genoemde projecten leidt tot een ‘kostenbesparing’. Hiervoor zullen per project
haalbaarheidsstudies gemaakt moeten worden, waarin de verschillende scenario’s
inclusief het ruimtelijk-functioneel programma van eisen en de financiële
consequenties voor investering en exploitatie worden doorgerekend.
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7.5

Kostprijzen

De gemeente Etten-Leur staat voor een forse uitdaging. Onderhoud en
vernieuwing van maatschappelijke accommodaties gaan om grote investeringen
vragen, terwijl voor een groot deel van deze investeringen niet is gereserveerd in
de begroting. Probleem is dat geen van de bestaande accommodaties tegen
kostprijs in de begroting staan en dat er derhalve niet wordt gereserveerd in de
gemeentelijke begroting voor de vervanging van de accommodaties.
Op het moment dat deze vervanging aan de orde is, is derhalve sprake van een
fors en acuut financieel probleem. Door vanaf heden te gaan werken met
kostprijzen van accommodaties en de reservering hierop af te stemmen, wordt
dit knelpunt vanaf heden gepareerd. Voor dit onderwerp wordt separaat een
voorstel aangeboden. Hoewel dit op korte termijn geen oplossing biedt, is dit
voor de lange termijn de enige manier waarop het probleem van veroudering en
vernieuwing van accommodaties structureel opgelost kan worden.

7.6

Afwegingskader

Afhankelijk van de budgettaire ruimte in de begroting, zal de gemeente EttenLeur keuzes moeten maken inzake de uit te voeren projecten, dan wel projecten
moeten spreiden in de tijd. Het geld kan immers maar één keer worden
uitgegeven. Om adequate en onderbouwde keuzes te kunnen maken inzake de
projecten die wel en niet uitgevoerd gaan worden, is een aantal afwegingen
mogelijk.
Optie 1: Kerntakendiscussie
In paragraaf 3.2 is aangeven welke taken en rollen de gemeente Etten-Leur kan
aannemen aangaande maatschappelijke accommodaties.
Het staat de gemeente vrij om bepaalde rollen anders in te vullen. Een uitzondering
hierop vormt de huisvesting waarvoor de gemeente wettelijk verantwoordelijk is (in
concreto gaat het dan om onderwijs en centrum voor jeugd en gezin).
Optie 2: Bijstellen ambitie
Het staat de gemeente uiteraard vrij om de ambitie zoals die is verwoord in dit
plan bij te stellen, bijvoorbeeld de ambitie aangaande de realisering van brede
scholen(+) en het bijstellen van het gewenste onderhoudsniveau van goed naar
voldoende. Dit kan leiden tot een besparing, waarbij wel moet worden
gerealiseerd dat het kwaliteitsniveau op termijn uiteraard ook naar beneden
gaat.
Beide elementen zullen nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de
kerntakendiscussie die in 2011 plaats zal vinden. De uitkomsten hiervan zullen
daar waar mogelijk worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma 2011-2014
en zeker in de herijking van het accommodatiebeleidsplan in 2014.
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8

Monitoring en evaluatie

De omslag en vertaling van de visie in concrete projecten zal de komende tien
jaar zijn beslag krijgen. Belangrijk is dat eindgebruikers, politiek en
maatschappelijke instellingen de voortgang kunnen volgen.
Om een nieuwe nota zo lang mogelijk actueel te houden is het van belang om de
inhoud daarvan periodiek te evalueren. Omdat een gemeentebestuur bij de
uitvoering van het accommodatiebeleid voor een groot deel afhankelijk is van de
bereidwillige medewerking van andere partners, is het daarbij evident dat zo’n
evaluatie samen met hen wordt verricht. Samen met hen kan dan worden
beoordeeld of de beoogde doelstellingen na verloop van tijd nog voldoende
actueel zijn of dat wellicht nieuwe ontwikkelingen of inzichten aanleiding
vormen tot een tussentijdse bijstelling van het beleid.
Evaluatie, monitoring en bijstelling van het gemeentelijk accommodatiebeleid
kan en zal op verschillende momenten en manieren plaatsvinden.
Vaststelling per vier jaar
Aangezien het goed is rekening te houden met een “beperkte”
houdbaarheidsdatum van feitelijk iedere beleidsnota, achten wij het realistisch
om op voorhand uit te gaan van het één maal per 4 jaar door de gemeenteraad
vaststellen van een nieuwe accommodatienota. In zo’n nieuwe nota worden dan
met name de visie en doelstellingen van het accommodatiebeleid opnieuw tegen
het licht gehouden, mede in relatie tot actuele ontwikkelingen en ervaringen uit
de afgelopen periode.
Smartheid formulering
Vanwege het uitgangspunt het accommodatiebeleid zo “smart” mogelijk te
maken, zullen de resultaten die met het accommodatiebeleid worden beoogd, zo
concreet mogelijk moeten worden bepaald. Of het nu gaat om de bezetting en
het gebruik van de accommodaties of de staat van onderhoud; daar waar het kan
moeten de resultaten zo concreet mogelijk geformuleerd worden. Na vaststelling
van de accommodatienota zullen een aantal zaken concreet uitgevoerd moeten
worden. In bijlage 3 is het uitvoeringsprogramma 2011-2014 toegevoegd. Dit
uitvoeringsprogramma zal ook gebruikt worden om de voortgang per onderwerp
te bewaken.
Jaarlijkse managementrapportage
Voorgesteld wordt om jaarlijks een managementrapportage op te stellen waarin
de voortgang wordt bewaakt en waarin het maatschappelijk rendement (staat
van onderhoud, functionaliteit, bezetting etc.) per accommodatie is opgenomen.
Het is aan te raden om deze rapportage te koppelen aan de vaststelling van de
meerjarenbegroting in de planning- en controlcylus. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om zowel de financiële consequenties van het beleid te beschrijven
als tussentijdse inhoudelijke resultaten van het beleid te vermelden.
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Managementsamenvatting

Circa 70% van de gemeentelijke accommodaties in de gemeente Etten-Leur zijn
ouder dan 35 jaar. Uitgaande van een gemiddelde afschrijvingsduur van 40 jaar,
impliceert dit dat een groot deel van deze accommodaties het komende decennium
aan de beurt is voor renovatie dan wel vervangende nieuwbouw. Demografische,
sociaal-economische en financiële ontwikkelingen noodzaken de gemeente om
juist nu kritisch te kijken naar omvang, eigendom, uitstraling, gebruiksmogelijkheden, beheer en exploitatie van gemeentelijke accommodaties en de
maatschappelijke activiteiten die hierin plaatsvinden.
Daarom heeft de gemeenteraad in september 2008 opdracht gegeven om te
komen tot een accommodatiebeleidsplan waarin de omslag wordt gemaakt van
het huidige accommodatiebeleid naar een toekomstigbestendig
accommodatiebeleid op basis van multifunctioneel gebruik. In voorliggende
accommodatiebeleidsplan is het huidige inhoudelijk beleid van de gemeente EttenLeur samen en het landelijke beleid vertaald naar het accommodatiebeleid. Het
inhoudelijk beleid is namelijk leidend en het accommodatiebeleid is een instrument
om hieraan een bijdrage te leveren.
In het beleidsplan is een toetskader opgenomen aan de hand waarvan nu en in de
toekomst onderbouwde besluiten genomen kunnen worden met betrekking tot
investeringsbeslissingen. Dit toetskader is toegepast in de afweging van investeringsbeslissingen voor de periode van 2011 tot 2015 en vertaald in een concreet en
ambitieus investeringsprogramma waarin de inhoudelijke visie m.b.t. brede scholen
en het realiseren van zorgkruispunten overeind is gebleven. Naast deze investeringen
in geld is met name het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in het creëeren van
draagvlak voor het beleidsplan.
Naast het feit dat de financiële consequenties voortvloeiend uit het
accommodatiebeleidsplan financieel gedekt zijn in het meerjarenperspectief van de
gemeente Etten-Leur menen wij hiermee tevens een beleidsplan voor te leggen met
breed draagvlak vanuit het maatschappelijk veld. Na de besluitvorming moeten de
handen uit de mouwen om het beleidsplan uit te voeren. Ook dit hopen wij in nauwe
samenspraak met de gebruikers van de accommdaties te doen.
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. B.J.A. Roks
Portefeuillehouder accommodatiebeleid
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BIJLAGE 1: Inspraakreacties

Inspraakreactie
WMO-adviesraad:
- voldoende toegankelijke accommodaties
- hoe toetsen we voortgang
- behoud Appelgaarde alleen indien gerichte
activiteiten en doelstellingen
Seniorenraad:
- zoek voor wijkgebouwen een oplossing
binnen en in het hart van de wijk
- voorkeur brede school Nobelaerterrein en
Kerkwerve e.o.
- behoud van 1 of 2 centrale plaatsen voor
ouderenactiviteiten
- verzoek om totaalvisie op huisvesting voor
ouderenaccommodaties
BoVo:
- De Appelgaarde gebouw voldoet niet aan
de eisen: te klein, toegankelijkheid, toilet,
parkeerprobleem
Wijkvereniging Kontakt wil in vroeg stadium
betrokken worden bij realisering brede
school Hasselbraam
Jongerenplatform: tekort aan
jeugdaccommodaties 14-17 jaar
Wijkvereniging Centrum West:
bezettingsgraad is verkeerd ingeschat
alles overwegende wil wijkvereniging
–gelet op bezetting en functie van De
Drempel in de wijk- dat deze
accommodatie behouden blijft
Stichting Baanlozen Activiteiten is voor
behoud Drempel
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Maatregel Accommodatieplan
- Is toegevoegd in paraaf 1.3
- D.m.v. uitvoeringsprogramma 2011-2014
- activiteiten en doelstellingen worden in
samenspraak met gebruikers vastgesteld
- Praothuis, Drempel en Gong blijven,
Vogelaar, Palet en SanderBanken worden
geïntegreerd in brede school in de wijk
- brede scholen worden gerealiseerd in
Lambertusstraat en Banakker
- akkoord: ouderenaccommodatie
Stationsstraat 23 en Turfschip
- visie is vastgesteld en zal nader
uitgewerkt worden in uitwerking
woonservicegebieden
- verhuizing naar Stationsstraat (upgrading)

Wijkvereniging wordt in projectorganisatie
betrokken bij realisering brede school
Wordt meegenomen in onderzoek
jongerencentrum in bestaande
accommodatie 2011
- klopt, in bezettingsgraad is in 2009 geen
rekening gehouden met feit dat wijkver.
Hoofdzakelijk in avond en weekend
gebruik kan maken van accommodatie
- Drempel blijft gehandhaafd
Drempel blijft gehandhaafd

WEL:
- geeft de voorkeur om de indeling van de
woonservicezones te hanteren
- missen visie m.b.t. huisvesting van o.a.
ROC
- WEL is partner bij de realisatie van MFA’s
indien het meer is dan een schoolgebouw
- WEL geeft voorkeur aan locatie nabij
DoReMi voor brede school Grauwe Polder
- WEL wil met gemeente spreken over
herinvulling vrijkomende locaties.
Stichting Scouting is het eens met efficiente
inzet van beheerders, maar willen
medewerkers liefst zoveel mogelijk
toewijzen aan een ‘vaste’ accommodatie
i.v.m. betrokkenheid en werktevredenheid.
Lambertus: Niets veranderen, behoud
Beuken voor Lambertus. Akkoord met
meerdere organisaties in jeugdplein, maar
niet samen met andere scoutinggroep op 1
locatie! Staan open voor verhuizing naar
huidige pand van Overkant (Stationsstraat)
Paulus: huidige situatie handhaven
Tarcisius: meer bergruimte (groeiende
vereniging in nieuwbouwwijk). Offerte
€ 30.000,Wijkverening Centrum Oost zijn verrast
door conceptnota omdat in planvorming
nooit is gekozen voor brede school plus.
Wijkvereniging wil wel mee blijven denken
in ontwikkeling MFA Stationsstraat
Bijenvereniging wil graag steun om
accommodatie te vinden
Gezamenlijke wijkverenigingen:
- om buurtbeheer werkbaar te houden
pleiten wijkverenigingen voor behoud van
wijkverenigingen en behoud van alle
bestaande wijkgebouwen
Ons Etten-Leur wil jeugdplein aan
Lambertusstraat/wipakkerterrein
Wijkvereniging Banakkers wil Brede school
als centrale ontmoetingsplek in de wijk in
omgeving Kerkwerve en behoud van
Praothuis
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- zowel indeling woonservicezones als
clusterindeling brede scholen blijft
gehandhaafd
- gemeente heeft initiatief genomen om
eind 2010 op bestuurlijk niveau hierover te
spreken met WEL en ROC
- WEL wordt betrokken bij brede school
ontwikkeling Spoorzone en Banakkers
- uitgangspunt is brede school Gong.
Nieuwbouwvariant bij Do-ReMi zal
vergeleken worden met bestaand beleid
- gesprekken zijn inmiddels opgestart

Scouting Lambertus blijft in Beuken

Scouting Paulus blijft in Kokkestraat
Voor uitbreiding bergruimte wordt een
maximumsubsidie van € 20.000,beschikbaar gesteld
Wijkvereniging wordt betrokken in
concretisering campus
Stationsstraat/Lambertusstraat

Gemeente wil meewerken aan particulier
initiatief, maar er zijn nog geen concrete
alternatieven in beeld.
- ‘wijkgebouwen’ blijven in de wijken
(deels geïntegreerd in brede scholen)

Zie hfst 5.4, dit blijft optie in afwachting
van nota jeugdbeleid.
In wijk Banakkers wordt voorzien in brede
school met behoud van praothuis als
centrale plaats voor ontmoeting (zie hfst
5.4)

Moskeevereniging wil Moskee Noordwiek 2
kopen
ROC: Zijn al jaren bezig om een plek te
vinden waar sport, onderwijs, bedrijven,
gemeenten gecombineerd kan worden o.a.
ter ondersteuning van topsport. Spoorzone
is één van de plaatsen in West Brabant die
hiervoor in aanmerking zou komen.
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Accommodatie Noordwiek zal te koop
worden aangeboden.
In een gesprek is recent gebleken dat
project op dit moment niet haalbaar is,
maar dit onderwerp zal besproken worden
in het eerder genoemde overleg met WEL
en ROC

