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Onderwerp

Bestuursopdracht herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur.

Voorstel

1. De bestuursopdracht voor de herijking van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur vast te stellen.

2. De projecten 'Herinrichting Sportpark Boshoven' en 'Maatschappelijke 
Accommodatie Weert-Zuid' in besluitvorming en uitvoering parallel te laten lopen 
aan de uitvoering van voorliggende bestuursopdracht.

Inleiding

De maatschappelijke voorzieningenstructuur1 in de gemeente Weert staat onder druk. 
Onder andere een matige bezetting van en volgtijdelijke leegstand in accommodaties, een 
krimp van het aantal vrijwilligers en verliesgevende exploitaties van bijvoorbeeld wijk- en 
dorpshuizen maken het nodig om met een andere blik naar de maatschappelijke 
accommodaties in de gemeente Weert te kijken. Dit om toekomstbestendige en betaalbare 
huisvesting voor maatschappelijke activiteiten te kunnen blijven garanderen.

In de gemeentebegroting 2022 is er voor gekozen om middelen in te zetten op zaken die 
Weert op langere termijn financieel gezond houden. De herijking van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur is als concrete maatregel in de begroting opgenomen. De gedachte 
vanuit financieel oogpunt is om te komen tot een structurele lastenverlichting door een 
herschikking van activiteiten over bestaande voorzieningen en het afstoten van 
voorzieningen die daardoor niet meer nodig zijn.

De richtinggevende bestuursopdracht is de eerste stap om te komen tot herijking van de 
maatschappelijke voorzieningenstructuur. In deze bestuursopdracht zijn doelstelling, 
resultaat en kaders vastgelegd. Ook wordt inzicht gegeven in de risico's en relatie met 
andere projecten.

1 Maatschappelijke voorzieningenstructuur: alle accommodaties met een maatschappelijke 
functie zoals sportaccommodaties, wijkaccommodaties, (sociaal) culturele accommodaties 
en jongerenaccommodaties waaraan andere (financiële) voorwaarden en condities worden  
gesteld en rekening wordt gehouden met het feit dat huurders/gebruikers van deze 
accommodaties geen (commerciële) ondernemingen zijn. In bijna alle gevallen zijn zij 
afhankelijk van gemeentelijke huisvesting-/ exploitatiesubsidies. 
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Beoogd effect/doel

Richtinggevende kaders vaststellen ten behoeve van de herijking van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur teneinde te komen tot een accommodatieaanbod dat:

 een efficiënt gebruik en optimale bezetting kent dan wel vanuit publieke 
beleidsdoelstellingen in stand dient te worden gehouden;

 geschikt (te maken) is voor uiteenlopende sport,- ontspannings- en sociale 
activiteiten door groepen inwoners;

 toekomstbestendig en betaalbaar is voor gemeente, beheerders en gebruikers.
 een kernportefeuille vormt waarop de gemeente zich voor de komende 20 jaar zal 

richten voor wat betreft renovaties, nieuwbouw en afstoten van vastgoed, 
verduurzaming en energietransitie opgave.

Argumenten 

1.1 Een herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur is noodzakelijk voor 
een toekomstbestendige en betaalbare huisvesting van maatschappelijke activiteiten.

De huidige maatschappelijke voorzieningenstructuur wordt gevormd door een groot en 
gevarieerd aanbod aan maatschappelijke accommodaties waaronder wijkaccommodaties, 
verenigingsgebouwen, sportaccommodaties en scholen. Uit een inventarisatie onder 
accommodatie-aanbieders is gebleken dat de meeste accommodaties inefficiënt gebruikt 
worden; er is sprake van volgtijdelijke leegstand en lage bezettingsgraden. Mede daardoor 
staan exploitaties van diverse accommodaties onder druk. Ook kunnen veel stichtingen en 
verenigingen steeds moeilijker aan vrijwilligers komen om hun accommodaties te beheren 
en in stand te houden. Dit alles leidt ertoe dat een toekomstbestendige huisvesting voor 
het grote aantal Weerter verenigingen en maatschappelijke activiteiten bedreigd wordt. 
Door niets te doen zal de situatie naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verslechteren. 
Knelpunten die gaan ontstaan, zullen ad hoc opgelost moeten worden zonder dat de 
onderliggende problemen echt worden aangepakt. Om deze situatie voor te zijn, is het van 
belang om tijdig na te denken over hoe Weert een toekomstbestendige en betaalbare 
huisvesting voor maatschappelijke activiteiten kunnen blijven garanderen. Dit proces krijgt 
vorm middels een herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur zoals 
beschreven in voorliggende bestuursopdracht.

1.2 Uit kostenoverwegingen en de verduurzamingsopgave van gebouwen, is het 
noodzakelijk om te komen tot een kernportefeuille (maatschappelijk) vastgoed. 

De gemeente staat voor een behoorlijke opgave om haar (maatschappelijk) vastgoed de 
komende jaren op te waarderen naar de eisen van deze tijd. Veel accommodaties dateren 
nog uit de jaren '70 en '80  en zijn aan renovatie of vernieuwing toe. Daarnaast staat de 
gemeente Weert in het kader van de energietransitie voor een enorme 
verduurzamingsopgave voor haar (maatschappelijk) vastgoed. Met de opwaardering zijn 
grote investeringen gemoeid die over langere tijd worden afgeschreven. Investeren in 
accommodaties die niet toekomstbestendig zijn, is kapitaalvernietiging. De herijking van 
de maatschappelijke voorzieningenstructuur draagt eraan bij om te komen tot een 
kernportefeuille van (maatschappelijk) vastgoed. Deze kernportefeuille omvat alle panden 
die vanuit hun functie of beleid nog minimaal 20 jaar in gebruik zullen zijn en waarbij een 
opwaardering gerechtvaardigd is.   

1.3 Alvorens met de herijkingsopgave gestart kan worden, dient uw raad de kaders 
hiervoor vast te stellen.
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De herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur is een behoorlijke opgave 
waarbij keuzes gemaakt moeten gaan worden ten aanzien van onder andere het sluiten 
van accommodaties, herhuisvesten van activiteiten, tarifering en het al dan niet 
(financieel) ondersteunen van gebruikersgroepen. Daarbij is het onmogelijk om met alle 
wensen van belanghebbenden rekening te houden. Het is daarom belangrijk dat er door 
uw raad kaders worden vastgesteld waarbinnen de herijking moet worden uitgevoerd. 
Deze kaders bieden de noodzakelijke houvast in de gesprekken met belanghebbenden en 
dragen bij aan het behalen van het gewenste resultaat.

De kaders waarbinnen de herijkingsopgave wordt uitgevoerd zijn:
 Huisvesting van activiteiten staat centraal. Het benodigde aanbod aan 

accommodaties wordt daarop afgestemd.
 Herschikking van activiteiten vindt in principe plaats op wijkoverstijgend niveau. 
 Gebruikersvoorkeuren voor wat betreft dagen en tijden waarop activiteiten 

plaatsvinden worden losgelaten als dat nodig is voor een efficiënt 
accommodatiegebruik.

 Ingezet wordt op een optimale clustering van activiteiten teneinde leegstand terug 
te dringen, efficiënter gebruik van accommodaties te realiseren en exploitaties te 
verbeteren.

 Ook niet-gemeentelijke accommodaties, zowel maatschappelijk als commercieel, 
worden voor zover mogelijk betrokken bij de herhuisvestingsopgave.

 Om bezuinigingen te realiseren, wordt gekeken naar verhoging van (huur)tarieven 
zonder dat daar per definitie voor alle gebruikersgroepen aanvullende subsidie 
tegenover staat; differentiatie in tarieven wordt hierin meegenomen.

 Nog op te starten of recent gestarte trajecten en projecten die raakvlakken 
hebben met de herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur dienen 
te worden getoetst aan de kaders van deze bestuursopdracht waarbij de planning 
en of uitvoering van deze projecten of trajecten mogelijk iets aangepast zal 
moeten worden.

 De trajecten ‘Herinrichting sportpark Boshoven’ en Maatschappelijke 
Accommodatie Weert-Zuid’ lopen parallel aan deze bestuursopdracht en mogen als 
gevolg hiervan in besluitvorming en uitvoering niet worden vertraagd. (zie 
beslispunt 2).

 Participatie wordt op maat toegepast; per fase in het traject worden de rollen en 
mate van betrokkenheid van de verschillende stakeholders in het juiste perspectief 
geplaatst. Dit wordt vertaald naar een beknopte communicatie- en 
participatienotitie (dynamisch document dat gedurende de verschillende fases in 
het traject verandert). 

 Financieel kader: het financiële kader voor de uitwerking van deze 
bestuursopdracht is vastgelegd in de gemeentebegroting 2022:

o Vanaf 2023 moet er structureel € 300.000,- op de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur worden bezuinigd.

o Voor nieuwe accommodaties geldt dat de mogelijkheden moeten worden 
bekeken om deze uit bestaande budgetten te realiseren.

o Aanvullend op het prioriteitenbudget is een reservering gedaan van 3 keer
€ 150.000,- vanaf 2023 (cumulatief dus € 450.000,-) ten behoeve van 
investeringen die bijdragen aan doelstelling en resultaten zoals beschreven 
in voorliggende bestuursopdracht.

2.1 De wijze van herinrichting van het sportpark Boshoven sluit aan bij de uitgangspunten  
zoals geformuleerd in voorliggende bestuursopdracht.

De herinrichting van het sportpark Boshoven omvat de volgende deeltrajecten:
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 Het traject 'Open Club Boshoven' met daarbij de drie sporen: revitalisering 
sportcomplex, clustering van accommodaties en meer samenwerking tussen 
verenigingen.

 De samenvoeging van de voetbalverenigingen FC Oda en SV Laar, zoals 
beschreven in het voetbalonderzoek dat onderdeel uitmaakt van de 
sportaccommodatiebeleid.

 De vernieuwing / renovatie van de sporthal Boshoven zoals beschreven in het 
sportaccommodatiebeleid.

Bovengenoemde deeltrajecten hebben de afgelopen jaren los van elkaar vorm gekregen. 
Inmiddels zijn ze zover gevorderd dat samenvoeging tot één ontwerp voor het nieuwe 
sportpark Boshoven mogelijk is. Voor alle trajecten geldt bovendien dat ze voldoen aan 
een aantal uitgangspunten die in voorliggende bestuursopdracht worden voorgesteld:

 Minder accommodaties en hogere bezettingsgraden door samenwerking en 
clustering van activiteiten.

 Upgrading en vernieuwing van accommodaties met aandacht voor de 
verduurzamingsopgave.

 Schaalvergroting die leidt tot een toekomstbestendiger activiteitenaanbod.
Indien de verdere uitwerking van de herinrichting van sportpark Boshoven in samenhang 
blijft met de kaders in deze bestuursopdracht is het niet nodig om de verdere 
besluitvorming over en uitvoering van de herinrichting van het sportpark Boshoven te 
laten wachten op de herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur.

2.2 Stagnatie van het proces met betrekking tot de herinrichting van het sportpark 
Boshoven is niet wenselijk gezien verwachtingen bij en afspraken met betrokken 
participanten, aflopende contracten en verouderde accommodaties.

Het traject om te komen tot een herinrichting van het sportpark Boshoven, met meer 
samenwerking tussen verenigingen en minder accommodaties, loopt al lang. De eerste 
gesprekken hierover zijn al in 2014 gestart. Om uiteenlopende redenen is de voortgang 
van het traject al diverse malen gestagneerd. Verdere stagnatie is niet wenselijk omdat 
dan het risico bestaat dat participanten gaan afhaken. Daarnaast vragen sterk verouderde 
accommodaties om besluitvorming en/of investeringen op korte termijn en willen 
verenigingen waarvan de (erfpacht)overeenkomsten op korte termijn aflopen snel 
duidelijkheid over hun toekomst. Tot slot werken de voetbalverenigingen FC Oda en SV 
Laar constructief aan een clustering van activiteiten op het sportpark Boshoven. Het is niet 
wenselijk dit proces nu te gaan vertragen of frustreren.

2.3 Over de maatschappelijke accommodatie Weert-Zuid heeft reeds besluitvorming 
plaatsgevonden.

In februari 2021 heeft uw raad besloten tot de bouw van een nieuwe maatschappelijke 
accommodatie in combinatie met woningen in het centrumgebied van Moesel. Deze 
ontwikkeling past binnen de totale gebiedsvisie Keent-Moesel. In de lange aanloop naar dit 
besluit zijn er meerdere varianten onderzocht, afgewogen en aan uw raad voorgelegd. Uw 
raadbesluit van februari 2021 was in die zin een doorbraak in het project en gaf 
verenigingen en betrokken burgers de al langer gevraagde duidelijkheid over de toekomst 
van 'hun' maatschappelijke accommodaties. Inmiddels wordt er samen met verenigingen 
en burgers gewerkt aan een concreet programma van eisen, waarna het project naar een 
volgende fase kan worden getild. Ondanks dat de herijking van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur mogelijk tot andere inzichten leidt, is het niet wenselijk het in 
februari 2021 genomen besluit te gaan heroverwegen en daarmee het in gang gezette 
proces te gaan vertragen.

Kanttekeningen en risico’s 
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Maatschappelijke impact
De herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur is bepalend voor de wijze 
waarop de gemeente maatschappelijke activiteiten in de toekomst gaat huisvesten. Zowel 
voor aanbieders als gebruikers van accommodaties zullen er dingen gaan veranderen. Het 
is belangrijk om bij stakeholders draagvlak te creëren en te behouden voor de 
veranderingen die doorgevoerd (moeten) worden. Dit verkleint de kans op weerstand en 
vertraging van het proces.

Financiële gevolgen

In de gemeentebegroting 2022 is een prioriteit opgenomen van € 125.000,- voor de 
uitvoering van voorliggende bestuursopdracht. Deze prioriteit is gebaseerd op de volgende 
kostenraming:

Specialisme Bedrag
Procesbegeleiding € 45.000,-
Inhuur vastgoedspecialist € 30.000,-
Inhuur adviseurs bouwkundig, 
elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en 
duurzaamheid

€ 25.000,-

Inhuur communicatie € 25.000,-

Naast inhuur zullen diverse interne disciplines gedurende de uitvoering van de 
bestuursopdracht aangehaakt worden. Zij zullen vooral worden geconsulteerd op 
momenten dat dit voor de uitvoering van de bestuursopdracht nodig is.

Uitvoering/evaluatie 

In de bestuursopdracht is een planning opgenomen voor de uitvoering. De planning is op 
hoofdlijnen:

Wanneer Wat Besluitvorming door
December 2021 Vaststellen bestuursopdracht Gemeenteraad

Januari t/m juni 2022
Opstellen en vaststellen 
inventarisatie-/analysenota

College B&W (ter info 
aan gemeenteraad)

Juli t/m december 2022
Opstellen en vaststellen 
uitgangspuntennota t.b.v. 
uitvoeringsplan

Gemeenteraad

Januari t/m juni 2023
Opstellen en vaststellen 
uitvoeringsplan*

Gemeenteraad

Vanaf 2024
Uitvoering aan de hand van 
uitvoeringsplan**

* Het opstellen van het uitvoeringsplan loopt parallel aan het kadernota- / 
begrotingsproces 2024. Hiermee wordt geborgd dat benodigde middelen die nodig zijn om 
in 2024 te kunnen starten met de uitvoering in de begroting 2024 meegenomen kunnen 
worden.

** De uitvoering vanaf 2024 maakt geen onderdeel uit van het traject dat nu wordt 
gestart, maar is een vervolg daarop. 

Voor een verdere detaillering van de planning wordt verwezen naar bijgevoegde 
bestuursopdracht.
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Communicatie/participatie 

Bij de uitvoering van deze bestuursopdracht zijn naast de interne organisatie ook een 
behoorlijk aantal externe stakeholders betrokken waaronder eigenaren, huurders en 
gebruikers van maatschappelijke en commerciële accommodaties. Het totale palet aan 
stakeholders wordt na vaststelling van voorliggende bestuursopdracht in kaart gebracht. 
Dit wordt gedaan aan de hand van een factor-C analyse. Het resultaat van deze analyse 
wordt vertaald naar een beknopte participatie- en communicatienotitie. Deze notitie is 
dynamisch van aard. Dit wil zeggen dat de rol en mate van betrokkenheid van de 
verschillende stakeholders lopende het traject kan veranderen. De participatie- en 
communicatienotitie wordt daarom bij aanvang van iedere fase in het traject opnieuw 
bekeken en waar nodig geactualiseerd.

Bijlagen 

 Bestuursopdracht herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1483394
Advies raadscommissie

De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als 
bespreekstuk.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2021

besluit:

1. De bestuursopdracht voor de herijking van de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur vast te stellen.

2. De projecten 'Herinrichting Sportpark Boshoven' en 'Maatschappelijke 
Accommodatie Weert-Zuid' in besluitvorming en uitvoering parallel te laten lopen 
aan de uitvoering van voorliggende bestuursopdracht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2021.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


