
Punt 5D. : Onderzoek naar de gevolgen van GêmGBD L.G 
de bezuinigingen voor de vijf • • • i l 
beheerscommissies van II 6ll6Hu00l'fl 
gemeentelijke accommodaties 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Voor het gebruik van de vijf gemeentelijke accommodaties is in de begroting 2012 - 2015 een 
opbrengst begroot van € 20.000,-. Met de raad en de beheerscommissies is afgesproken dat de 
maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen in kaart worden gebracht en dat vervolgens aan 
de raad wordt voorgesteld op welke wijze de uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in 
de begroting 2012 -2015. 

Gelet op de niet of beperkt verhuurbare zolder en de beschikbare vierkante meters in het gebouw 
wordt de gebruiksvergoeding voor het Noaberhuus gesteld op € 3.000,- per jaar. Voor het 
gebruik van de overige gemeentelijke accommodaties worden per jaar onderstaande 
gebruiksvergoedingen vastgesteld: 
- 'n Kadiek Daarle € 2.200,-; 
- Trefpunt Daarlerveen €3.000,-; 
- Sion Hülsen € 2.800,-; 
- Kulturhus Kruiden wijk €6.000,-. 

Door de hoogte van de gebruiksvergoeding nu voor een aantal jaren vast te stellen wordt bij de 
beheerscommissies de ruimte gecreëerd om passende maatregelen te nemen. 

Opdracht: 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014 is besloten tot gerichte bezuinigingen 
en tariefmaatregelen voor de beroepsmatig werkende instellingen ZINiN, Stichting De Welle, 
Muziekschool Twente en de vijf beheerscommissies van gemeentelijke accommodaties. Tevens 
wilt u de maatschappelijke gevolgen in beeld brengen van deze maatregelen. Het voorstel moet 
voor de zomer van 2011 aan de raad voorgelegd worden. 

Aanleiding: 
Bij het besluit tot de genoemde gerichte bezuinigingen en tariefmaatregelen is ook besloten de 
gevolgen van deze maatregelen voor de beheerscommissies van de vijf gemeentelijke 
accommodaties te onderzoeken en de maatschappelijke effecten ervan in beeld te brengen. 
Daardoor kunnen de beheerscommissies passende maatregelen nemen om deze voorgestelde 
bezuinigingen op te vangen. 

Doelstelling: 
U in staat stellen een maatschappelijk en financieel verantwoord besluit te nemen over de in te 
voeren gebruiksvergoeding voor de vijf beheerscommissies. 

Mogelijke oplossingen: 
De gesprekken met de vertegenwoordigers van de vijf beheerscommissies en Plaatselijk Belangen 
hebben plaatsgevonden in de tweede helft van maart en begin april 2011. Hiervoor zijn de 
betreffende locaties bezocht om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van het gebouw. Ook is 
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gekeken hoe het met het onderhoud aan het gebouw is gesteld en welke gebruiksmogelijkheden 
het kent. 
Uitgangspunt bij die gesprekken was, dat met ingang van 2012 voor het gebruik van de 
verschillende accommodaties een gebruiksvergoeding in rekening wordt gebracht. Daarbij is de 
bruto vloeroppervlakte van de locatie als objectieve maatstaf gebruikt. In totaal zou dat globaal 
€ 20.000.- moeten opleveren. Deze bedragen zijn in de gevoerde gesprekken steeds nadrukkelijk 
genoemd. Voor de verschillende accommodaties houdt dat concreet in: 

Accommodatie 
Noaberhuus Hellendoorn 
'n Kadiek Daarle 
Trefpunt Daarlerveen 
Sion Hülsen 
Kulturhus Kruidenwijk 

Bruto Vloer Oppervlak 
755 m2 
277 m2 
385 m2 
360 m2 
770 m2 

Totaal: 

Gebruiksvergoeding 
€ 5.900,-
€ 2.200,-
€ 3.000,-
€ 2.800,-
€ 6.000,-

€ 19.900,-

Daarnaast is aan de beheerscommissies inzicht gegeven in de gemeentelijke onderhoudskosten 
over de afgelopen jaren en is aangegeven hoe de onderhoudsplanning voor de komende jaren er 
uitziet. Verder zijn de huidige activiteiten per locatie besproken en is met elkaar gekeken op 
welke manier er (nog) meer activiteiten georganiseerd zouden kunnen worden. De beperkte 
mogelijkheden op het gebied van de drank- en horeca vergunning worden daarbij steeds als 
belemmerende factor genoemd. Uiteraard is ook gekeken naar de mogelijkheden om op kosten te 
besparen. De gebruikers zijn daarbij gewezen op de regeling "Energieke Dorpshuizen en 
Kulturhusen", waarbij mogelijke bezuinigingen op energiekosten worden aangedragen. Ook is hun 
informatie over de VNG vrijwilligerspolis verstrekt. Dit betreft een kostenloze verzekering 
waarmee de eventuele bezwaren omtrent het dragen van verantwoordelijkheden en daarmee 
gepaard gaande risico's, grotendeels weggenomen kunnen worden. 
Om inzicht te krijgen in de financiële situatie en exploitatie van de beheerscommissies en 
Plaatselijke Belangen is telkens gevraagd de exploitatie overzichten van de laatste drie jaar 
beschikbaar te stellen. 
In de stuurgroep vergadering van 3 mei j l . zijn de resultaten van de gesprekken tot dat moment 
besproken. Hieronder een overzicht: 

Noaberhuus: 
De Dorpsraad Hellendoorn heeft bezwaar tegen de gebruikte maatstaf voor het berekenen van de 
gebruiksvergoeding. Zij zitten met een relatief grote oppervlakte van de zolder van ongeveer 300 
m2 die nagenoeg niet te gebruiken is. Hierdoor zou het Noaberhuus volgens hen onevenredig 
zwaar belast worden. Bovendien heeft het Noaberhuus een monumentale status waardoor er ook 
minder gebruiksmogelijkheden zijn. Zij schatten in dat zij maximaal € 3.000,- per jaar aan 
gebruiksvergoeding kunnen opbrengen. De exploitatie cijfers van de afgelopen jaren bevestigen 
dat beeld. 
Mocht de gebruiksvergoeding voor het Noaberhuus onverhoopt toch hoger uitvallen dan is dat 
voor de Dorpsraad Hellendoorn voldoende reden om de verantwoordelijkheid voor het gebouw 
terug te leggen bij de gemeente. 

'n Kadiek Daarle: 
De beheerscommissie van 'n Kadiek geeft aan dat ze er voor gaan om de gebruiksvergoeding van 
€ 2.200,- op jaarbasis te betalen. Men heeft nog wel de nodige vragen over het onderhoud. Deze 
worden in een later stadium nog bilateraal met hun besproken. 

Trefpunt Daarlerveen 
Het bestuur van de beheerscommissie heeft op 11 mei j l . ingestemd met het betalen van een 
gebruiksvergoeding van € 3.000,- per jaar. Ook met hun wordt later nog over het meerjarig 
onderhoud aan hun accommodatie gesproken. Trefpunt geeft aan voornamelijk inkomsten te 
kunnen genereren door het organiseren van veel verschillende activiteiten. 
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Sion Hülsen 
Aanvankelijk had het bestuur van Plaatselijk Belang Hülsen grote moeite met de voorgestelde 
gebruiksvergoeding voor het gebouw Sion. Volgens het bestuur is er slechts een kleine groep 
gebruikers die maar weinig opbrengsten genereert. Bovendien is er slechts een kleine groep 
vrijwilligers beschikbaar waardoor er ook nagenoeg geen extra activiteiten opgepakt kunnen 
worden. 
Vervolgens is in een gesprek met een vertegenwoordiging van het bestuur van het Plaatselijk 
Belang Hülsen het volgende afgesproken: 

PB Hülsen beraadt zich over de vorming van een beheerscommissie voor het gebouw 
Sion; 
de gemeente is bereid om te helpen bij het verder gestalte geven van het vrijwilligers 
beleid. PB kan bij de gemeente aankloppen voor hulp bij het werven van vrijwilligers; 
m.b.t. vragen over de meerjaren onderhoudsplanning zal de gemeente contact opnemen 
met PB Hülsen om eventuele onduidelijkheden te bespreken; 
de stuurgroep zal voorstellen positief benaderen om incidentele BOP gelden tijdelijk in te 
kunnen zetten voor de gebruiksvergoeding. Dat geeft voor nu tijd en ruimte om meer 
gebruiksmogelijkheden te zoeken; 
op dit moment zijn er, noch bij de gemeenteraad noch bij het college, plannen om de 
gebruiksvergoeding de komende jaren te verhogen. N.B. een ander politiek klimaat kan op 
lange termijn leiden tot een andere uitkomst, maar daar komen we dan t.z.t. in alle 
openheid op terug bij de gebruikers; 
als op termijn blijkt dat de huidige afspraken niet te realiseren zijn dan zijn wij bereid 
opnieuw het gesprek met elkaar aan te gaan; 
de gebruiksvergoeding voor het Noaberhuus wordt naar beneden bijgesteld omdat de 
zolder ruimte wel is meegerekend in de bruto vloeroppervlakte, maar nagenoeg niet te 
gebruiken is. Het tekort dat hierdoor ontstaat wordt niet "verhaald" op de overige 
beheerscommissies. 

Kulturhus Kruidenwijk 
Onlangs is met het Kulturhus Kruidenwijk een Facilitaire Dienstverlenings Overeenkomst 
afgesloten. Hierin zijn wij overeengekomen hoe de onderlinge kostenverdeling tussen Kulturhus 
en gemeente is geregeld. Hun financiële positie is voor komende jaren enigszins onzeker, o.a. 
door het afhaken van enkele vaste gebruikers. 
Bij brief van 12 april j l . hebben zij een aantal (praktische) knelpunten naar voren gebracht. 
Daarover zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Een aantal problemen (qua techniek en 
vergunningen) wordt op korte termijn opgelost. Verder zullen wij bij de ingebruikgeving van de 
sporthal proberen rekening te houden met de mogelijkheden die het Kulturhus biedt. Ook qua 
sponsoruitingen in de sporthal zullen de mogelijkheden nader onderzocht worden. 
Hun financiële situatie voor 2011 is geen probleem. De afgesproken gebruiksvergoeding van 
€ 6.000,- blijft overeind. Als hun (inkomsten) situatie drastisch wijzigt moeten wij bereid zijn 
opnieuw het gesprek over de gebruiksvergoeding aan te gaan. 

Voorgestelde oplossingen: 
Voor de vijf gemeentelijke accommodaties is aan onderhoudskosten in de gemeentebegroting een 
totaal bedrag geraamd van € 80.000,-. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2012 - 2015 
onderstaande gebruiksvergoedingen vast te stellen: 
Accommodatie 

Noaberhuus Hellendoorn 
'n Kadiek Daarle 
Trefpunt Daarlerveen 
Sion Hülsen 
Kulturhus Kruidenwijk 

Totaal 

Geschatte 
opbrengst 
€ 5.900,-
€ 2.200,-
€ 3.000,-
€ 2.800,-
€ 6.000,-

€ 19.900,-

Gerealiseerde 
opbrengst 
€ 3.000,-
€ 2.200,-
€ 3.000,-
€ 2.800,-
€ 6.000 

€ 17.000,-

Verschil 

-/- €2.900,-
0 
0 
0 
0 

-/- €2 .900,-
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Communicatie: 
• Begin oktober 2010 is door de verantwoordelijke portefeuillehouder de noodzaak van de 

bezuinigingen toegelicht aan de beheerscommissies. Na de begrotingsvergadering is begin 
februari gezamenlijk een plan van aanpak vastgesteld. Op basis van dit plan van aanpak heeft 
de projectgroep, in een arbeidsintensief traject, geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn 
en welke maatschappelijke gevolgen er kunnen optreden. De eindrapportage is ter 
goedkeuring aan beheerscommissies voorgelegd. Daar waar de intentie is uitgesproken om de 
gebruiksvergoeding de komende jaren niet te verhogen is dit verwerkt in de eindrapportage 
en de voorgestelde besluitvorming. 

• Door middel van een persbericht en inzet van onze eigen communicatiemiddelen is de 
samenleving op de hoogte gesteld van de resultaten van het bezuinigingsonderzoek. 

Effecten meten: 
Tijdens de gesprekken is duidelijk gebleken dat de mensen erg trots zijn op hun accommodatie en 
dat men ook zelf veel in de gebouwen investeert. Duidelijk werd ook dat meer zelfwerkzaamheid 
in de vorm van overnemen van onderhoud bijna niet mogelijk is, omdat er nu al veel werk 
neerkomt op de schouders van een relatief kleine groep vrijwilligers. Verder is men vaak 
afhankelijk van een aantal grotere, vaste gebruikers. Als die wegvallen krijgt men te maken met 
teruglopende inkomsten, waardoor het bestaansrecht van de accommodaties in gevaar kan 
komen. 

Een aantal vertegenwoordigers ervaart het als een zware last om een accommodatie en alles wat 
erbij komt kijken te runnen op basis van vrijwilligheid. Sommigen zijn lid van Plaatselijk Belang en 
krijgen daarnaast in eens de zorg voor een eigen accommodatie. Een enkeling stelt zich zelfs 
openlijk de vraag of hij/zij dat allemaal nog wel kan/wil opbrengen. Daarin schuilt wel degelijk een 
risico. Onvoldoende draagvlak bij de mensen die de accommodaties mede in stand houden kan er 
toe leiden dat vrijwilligers zich terugtrekken, met misschien wel als uiterste consequentie dat het 
gebouw aan de gemeente moet worden teruggegeven. Voor de betreffende gemeenschap zou 
dat een flinke aderlating zijn, omdat daarmee dan ook een einde komt aan een deel van de sociaal 
culturele activiteiten. 

Door het invoeren van een gebruiksvergoeding wordt dit gevoel nog wat versterkt. We hebben 
echter de indruk dat de afgesproken gebruiksvergoedingen nog te behappen zijn en niet direct 
grote consequenties zullen hebben. Als nu de hoogte van de gebruiksvergoeding voor een aantal 
jaren zou worden vastgesteld, zal dat leiden tot een groter draagvlak. 

Planning: 
• Verwerking in de programmabegroting 2012-2015: najaar 2011; 
• Uitvoering vanaf 2012/2013. 

Concept Besluit: 
1. de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2012-

2015; 
2. gelet op de niet of beperkt verhuurbare zolder en de beschikbare vierkante meters in het 

gebouw wordt de gebruiksvergoeding voor het Noaberhuus gesteld op € 3.000,- per jaar; 
3. voor het gebruik van de overige gemeentelijke accommodaties per jaar onderstaande 

gebruiksvergoedingen vast te stellen: 
- 'n Kadiek Daarle € 2.200,-; 
- Trefpunt Daarlerveen € 3.000,-; 
- Sion Hülsen € 2.800,-; 
- Kulturhus Kruidenwijk € 6.000,- ; 

4. van de maatschappelijk gevolgen van het invoeren van een gebruiksvergoeding kennis te 
nemen en gelet daarop voor nu geen afspraken vast te leggen voor een verhoging van de 
vergoeding; 

5. waardering uit te spreken voor de constructieve wijze waarop de beheerscommissies 
hebben meegedacht om tot invulling te komen. 
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Nijverdal, 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoom, 

De locg-secfc^t^fls, fi S3t>> f*~\ d e burgemeester. 

H.G.M. Zwijnenberg, 

Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT01149 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoom, 

De griffier, de voorzitter, 

Nijverdal, 4 juli 2011 
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Bijlagen: Rapport onderzoek naar de gevolgen van de bezuinigingen bij de beheerscommissies. 
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• Eindrapportage van de stuurgroep onderzoek 

beheerscommissies 

Datum 

Aan 

Behandeld door 

13 mei 2011 

College van B&W 

Jan Meijerink 

^ . Onderwerp: 

eindrapportage onderzoek beheerscommissies 

1 . Opdracht 

De gemeenteraad wil voor de zomer van 2011 een helder beeld krijgen van de keuzes en 
consequenties voor de bezuinigingen met betrekking tot de vijf gemeentelijke wijk- en 
buurtaccommodaties. 

2. Aanleiding 

Voor het gebruik van de vijf gemeentelijke wijk- en buurtaccommodaties wordt op dit moment nog 
geen gebruiksvergoeding in rekening gebracht. Op basis van de jaarrekening 2009 bedragen de totale 
huisvestingskosten hiervoor € 80.000,-. Deze kosten zouden geheel of gedeeltelijk kunnen worden 
doorberekend aan de instellingen die gebruik maken van de accommodaties. In eerste instantie werd 
uitgegaan van een mogelijke opbrengst van € 40.000,- per jaar met ingang van 2012. Bij de nadere 
uitwerking van de voorstellen bleek dit bedrag niet haalbaar en is uitgegaan van een totaal bedrag van 
€ 20.000,- als gebruiksvergoeding voor alle vijf locaties gezamenlijk. 

2.1 Werkvorm 
De werkstructuur van het onderzoek is als volgt opgebouwd: 

2.1.1. Projectgroep 
Projectleider : dhr. J. Meijerink 
Projectmedewerker : dhr. H. Arnold 

2.1.2. Stuurgroep 
Bestuur : wethouder J. Coes 
Projecteigenaar : dhr. G. Koolhaas 
Secretaris : dhr. J. Meijerink 

3. Inrichting proces 

De gesprekken met de vertegenwoordigers van de vijf beheerscommissies en Plaatselijk Belangen 
hebben plaatsgevonden in de tweede helft van maart en begin april 2011 . We hebben steeds de 
betreffende locatie bezocht om zo een goed mogelijk beeld te krijgen van de locatie, hoe het met het 
onderhoud aan het gebouw gesteld is en om te zien welke (gebruiks-) mogelijkheden er zijn. 
Uitgangspunt bij die gesprekken was, dat met ingang van 2012 voor het gebruik van de verschillende 
wijk- en buurtaccommodaties een gebruiksvergoeding in rekening wordt gebracht. Daarbij is de bruto 
vloeroppervlakte van de locatie als objectieve maatstaf gebruikt. In totaal zou dat globaal € 20.000.-
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moeten opleveren. Deze bedragen zijn in de gevoerde gesprekken steeds nadrukkelijk genoemd. Voor 
de verschillende accommodaties houdt dat concreet in: 

Accommodatie 
Noaberhuus Hellendoorn 
'n Kadiek Daarle 
Trefpunt Daarlerveen 
Sion Hülsen 
Kulturhus Kruidenwijk 

Bruto Vloer Oppervlak 
755 m2 
277 m2 
385 m2 
360 m2 
770 m2 

Totaal: 

Gebruiksvergoeding 
€ 5.900,-
€ 2.200,-
€ 3.000,-
€ 2 .800,-
€ 6.000,-

€ 19.900,-

Daarnaast is aan de beheerscommissies inzicht gegeven in de gemeentelijke onderhoudskosten over 
de afgelopen jaren en hebben we ook aangegeven hoe de onderhoudsplanning voor de komende jaren 
er uitziet. Verder zijn de huidige activiteiten per locatie besproken en is met elkaar gekeken op welke 
manier er (nog) meer activiteiten georganiseerd zouden kunnen worden. De beperkte mogelijkheden 
op het gebied van de drank- en horeca vergunning worden daarbij steeds als belemmerende factor 
genoemd. Uiteraard is ook gekeken naar de mogelijkheden om op kosten te besparen. De gebruikers 
zijn daarbij gewezen op de regeling "Energieke Dorpshuizen en Kulturhusen", waarbij mogelijke 
bezuinigingen op energiekosten worden aangedragen. Ook is hun informatie over de VNG vrijwilligers-
polis verstrekt. Dit betreft een kostenloze verzekering waarmee de eventuele bezwaren omtrent het 
dragen van verantwoordelijkheden en daarmee gepaard gaande risico's, grotendeels weggenomen 
kunnen worden. 

Om inzicht te krijgen in de financiële situatie en exploitatie van de beheerscommissies en Plaatselijke 
Belangen is telkens gevraagd de exploitatie overzichten van de laatste drie jaar beschikbaar te stellen. 

4 . Tussenrapportage ten behoeve van stuurgroep van 3 mei 2011 

In de stuurgroep vergadering van 3 mei j l . zijn de resultaten van de gesprekken tot dat moment 
besproken. Hieronder een overzicht: 

4.1 Noaberhuus: 
De Dorpsraad Hellendoorn heeft bezwaar tegen de gebruikte maatstaf voor het berekenen van de 
gebruiksvergoeding. Zij zitten met een relatief grote oppervlakte van de zolder van ongeveer 300 m2 
die nagenoeg niet te gebruiken is. Hierdoor zou het Noaberhuus volgens hen onevenredig zwaar 
belast worden. Bovendien heeft het Noaberhuus een monumentale status waardoor er ook minder 
gebruiksmogelijkheden zijn. Zij schatten in dat zij maximaal € 3.000,- per jaar aan gebruiksvergoeding 
kunnen opbrengen. De exploitatie cijfers van de afgelopen jaren bevestigen dat beeld. 
Mocht de gebruiksvergoeding voor het Noaberhuus onverhoopt toch hoger uitvallen dan is dat voor 
de Dorpsraad Hellendoorn voldoende reden om de verantwoordelijkheid voor het gebouw terug te 
leggen bij de gemeente. 

4.2 'n Kadiek Daarle: 
De beheerscommissie van 'n Kadiek geeft aan dat ze er voor gaan om de gebruiksvergoeding van 
€ 2.200,- op jaarbasis te betalen. Men heeft nog wel de nodige vragen over het onderhoud. Deze 
worden in een later stadium bilateraal besproken. 

4.3 Trefpunt Daarlerveen 
Het bestuur van de beheerscommissies heeft op 11 mei j l . ingestemd met het betalen van een 
gebruiksvergoeding van € 3.000,- per jaar. Ook zij willen graag met de gemeente in gesprek over het 
meerjarig onderhoud aan hun accommodatie. 
Trefpunt geeft aan voornamelijk inkomsten te kunnen genereren door het organiseren van 
verschillende activiteiten. 

4.4 Sion Hülsen 
Aanvankelijk had het bestuur van Plaatselijk Belang Hülsen grote moeite met de voorgestelde 
gebruiksvergoeding voor het gebouw Sion. Volgens het bestuur is er slechts een kleine groep 
gebruikers die maar weinig opbrengsten genereert. Bovendien is er slechts een kleine groep 
vrijwilligers beschikbaar waardoor er ook nagenoeg geen extra activiteiten opgepakt kunnen worden. 
Eindrapportage onderzoek beheerscommissies.doc 
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Na afloop van de stuurgroep vergadering is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiging van 
het bestuur van het Plaatselijk Belang Hülsen. In dat overleg is het volgende afgesproken: 

PB Hülsen beraadt zich over de vorming van een beheerscommissie voor het gebouw Sion; 
de gemeente is bereid om te helpen bij het verder gestalte geven van het vrijwilligers beleid. 
PB kan bij de gemeente aankloppen voor hulp bij het werven van vrijwilligers; 
m.b.t. vragen over de meerjaren onderhoudsplanning zal de gemeente contact opnemen met 
PB Hülsen om eventuele onduidelijkheden te bespreken; 
de stuurgroep zal voorstellen om incidentele BOP gelden tijdelijk in te kunnen zetten voor de 
gebruiksvergoeding. Dat geeft voor nu tijd en ruimte om meer gebruiksmogelijkheden te 
zoeken; 
op dit moment zijn er, noch bij de gemeenteraad noch bij het college, plannen om de 
gebruiksvergoeding de komende jaren te verhogen. N.B. een ander politiek klimaat kan op 
lange termijn leiden tot een andere uitkomst, maar daar komen we dan t.z.t. in alle openheid 
op terug bij de gebruikers; 
als op termijn blijkt dat de huidige afspraken niet te realiseren zijn dan zijn wij bereid opnieuw 
het gesprek met elkaar aan te gaan; 
de gebruiksvergoeding voor het Noaberhuus wordt naar beneden bijgesteld omdat de zolder 
ruimte wel is meegerekend in de bruto vloeroppervlakte, maar nagenoeg niet te gebruiken is. 
Het tekort dat hierdoor ontstaat wordt niet "verhaald" op de overige beheerscommissies. 

4.5 Kulturhus Kruidenwijk 
Onlangs is met het Kulturhus Kruidenwijk een Facilitaire Dienstverlenings Overeenkomst afgesloten. 
Hierin zijn wij overeengekomen hoe de onderlinge kostenverdeling tussen Kulturhus en gemeente is 
geregeld. Hun financiële positie is voor komende jaren enigszins onzeker, o.a. door het afhaken van 
enkele vaste gebruikers. 
Bij brief van 12 april j l . hebben zij een aantal (praktische) knelpunten naar voren gebracht. Daarover 
zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Een aantal problemen (qua techniek en vergunningen) wordt op 
korte termijn opgelost. Verder zullen wij bij de ingebruikgeving van de sporthal proberen rekening te 
houden met de mogelijkheden die het Kulturhus biedt. Ook qua sponsoruitingen in de sporthal zullen 
de mogelijkheden nader onderzocht worden. 
Hun financiële situatie voor 2011 is geen probleem. De afgesproken gebruiksvergoeding van 
€ 6.000,- blijft overeind. Als hun (inkomsten) situatie drastisch wijzigt moeten wij bereid zijn opnieuw 
het gesprek over de gebruiksvergoeding aan te gaan. 

5. Conclusie en beslispunten 

5.1 Financiële consequenties 

Accommodatie 
Noaberhuus Hellendoorn 
'n Kadiek Daarle 
Trefpunt Daarlerveen 
Sion Hülsen 
Kulturhus Kruidenwijk 

Totaal 

Geschatte opbrengst 
€ 5.900,-
€ 2.200,-
€ 3.000,-
€ 2.800,-
€ 6.000,-

€ 19.900,-

Gerealiseerde opbrengst 
€ 3.000,-
€2 .200 , -
€ 3.000,-
€ 2.800,-
€ 6.000 

€ 17.000,-

Verschil 
-/- € 2.900,-
0 
0 
0 
0 

-/- € 2.900,-

Door de onrendabele zolderruimte van het Noaberhuus wordt niet de totaal geraamde opbrengst 
gerealiseerd. De argumenten van de Dorpsraad Hellendoorn, te weten de nagenoeg niet verhuurbare 
zolderruimte en daardoor minder netto vierkante meters en doordat het een historisch gebouw is, zijn 
in onze ogen voldoende steekhoudend. Daarom adviseren wij u gebruiksvergoeding voor het 
Noaberhuus naar beneden bij te stellen. Het is in onze ogen niet wenselijk dit verschil op de overige 
beheerscommissies te verhalen. 

Bij verschillende afvaardigingen leeft de angst dat men de komende jaren geconfronteerd gaat worden 
met een steeds hoger wordende gebruiksvergoeding. Voor het vergroten van het draagvlak is het van 
belang dat wordt aangeven dat er op dit moment, noch bij de gemeenteraad noch bij het college, 
plannen zijn om de gebruiksvergoeding de komende jaren te verhogen. 
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Natuurlijk kan een gewijzigd politiek klimaat leiden tot een andere uitkomst, maar daar komen we dan 
t.z.t. in alle openheid op terug bij de gebruikers; 

5.2 Maatschappelijke gevolgen 

Tijdens de gesprekken is duidelijk gebleken dat de mensen erg trots zijn op hun accommodatie en dat 
men ook zelf veel in de gebouwen investeert. Duidelijk werd ook dat meer zelfwerkzaamheid in de 
vorm van overnemen van onderhoud bijna niet mogelijk is, omdat er nu al veel werk neerkomt op de 
schouders van een relatief kleine groep vrijwilligers. Verder is men vaak afhankelijk van een aantal 
grotere, vaste gebruikers. Als die wegvallen krijgt men te maken met teruglopende inkomsten, 
waardoor het bestaansrecht van de accommodaties in gevaar kan komen. 

Een aantal vertegenwoordigers ervaart het als een zware last om een accommodatie en alles wat erbij 
komt kijken te runnen op basis van vrijwilligheid. Sommigen zijn lid van Plaatselijk Belang en krijgen 
daarnaast in eens de zorg voor een eigen accommodatie. Een enkeling stelt zich zelfs openlijk de 
vraag of hij/zij dat allemaal nog wel kan/wil opbrengen. Daarin schuilt wel degelijk een groot risico. 
Onvoldoende draagvlak bij de mensen die de accommodaties mede in stand houden kan er toe leiden 
dat vrijwilligers zich terugtrekken, met misschien wel als uiterste consequentie dat het gebouw aan 
de gemeente moet worden teruggegeven. Voor de betreffende gemeenschap zou dat een flinke 
aderlating zijn, omdat daarmee dan ook een einde komt aan een deel van de sociaal culturele 
activiteiten. 

Door het invoeren van een gebruiksvergoeding wordt dit gevoel nog wat versterkt. We hebben echter 
de indruk dat de afgesproken gebruiksvergoedingen nog te behappen zijn en niet direct grote 
consequenties zullen hebben. Als nu de hoogte van de gebruiksvergoeding voor een aantal jaren zou 
worden vastgesteld, zal dat leiden tot een groter draagvlak. 

5.3 Conclusie 

De stuurgroep stelt voor: 
1 . gelet op de niet of beperkt verhuurbare zolder en de beschikbare vierkante meters in het 

gebouw wordt de gebruiksvergoeding voor het Noaberhuus gesteld op € 3.000,-
2. voor de overige accommodaties wordt de gebruiksvergoeding gesteld op: 

- n Kadiek Daarle € 2.200,-
- Trefpunt Daarlerveen € 3.000,-
- Sion Hülsen € 2.800,-
- Kulturhus Kruidenwijk € 6.000,- ; 

3. PB Hülsen krijgt toestemming de komende twee jaar de incidentele BOP gelden in te zetten 
voor de gebruiksvergoeding; 

4. de afgesproken vergoeding geldt vanaf 2012. 
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Communicatie: 
• Begin oktober 2010 zijn de beheerscommissies middels een schrijven van de gemeente op de 

hoogte gebracht van het voornemen om te komen tot het invoeren van een gebruiks-
vergoeding voor de vijf gemeentelijke wijk- en buurtaccommodaties; 

• Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over onderhavig voorstel, zullen de 
beheerscommissies hiervan middels een brief formeel op de hoogte worden gesteld. 

Overige consequenties: 
Niet van toepassing. 


