
 

 gemeente Tilburg 
 

Pagina 1 van 5 P:\Nota's voor het college\Te publiceren nota's\101130-12-BO Bezuiniging beheer 

wijkaccommodaties_cnt .doc 

101130-12-BO 

Bezuiniging beheer wijkaccommodaties  
 

 
Samenvatting nota  

Om de door de raad vastgestelde bezuiniging van € 500.000,- op het beheer van wijkaccommodaties te 

realiseren, besluiten wij de Twern opdracht te geven 5 wijkaccommodaties te sluiten. Het betreft de 

sluiting van Hoogvenne, De Reit, De Boomtak,  Zorgvlied en het Vogeltje per 1 juli 2011. Wij kiezen 

hiervoor omdat overdracht aan bewoners en andere maatregelen niet het vereiste bezuinigingsbedrag 

kunnen opleveren. We kiezen voor deze accommodaties vanwege onder andere hun relatief kleine 

omvang en relatief kleine aantal bezoekers.  

We zijn van oordeel dat in de omgeving van deze accommodatie voldoende andere locaties zijn voor 

ontmoeting, activiteiten en dienstverlening, waaronder scholen, sportaccommodaties en zorgcentra. Wij 

vragen de Twern om de concrete overplaatsing van gebruikers, huurders en activiteiten per te sluiten 

accommodatie te coördineren, uiteraard in overleg met ons. 

 

 

Indeling nota 

- Voorgaande besluitvorming  

- Overdracht aan bewoners 

- Andere bezuinigingsmaatregelen in het beheer 

- Sluiting van accommodaties 

- Proces van sluiting accommodatie / verplaatsing van activiteiten 

- Financiële paragraaf 

- Communicatie  

- Afstemmingsparagraaf 

- Besluit 
- Bijlagen  

 
 Voorgaande besluitvorming  

In het kader van de begroting 2011 heeft de Raad besloten om structureel € 500.000,- te bezuinigen op 

het beheer van wijkaccommodaties met ingang van 2012, waarvan reeds €250.000,- in 2011, ter 

uitvoering van het Coalitieakkoord.  

Het Coalitieakkoord ging uit van bezuiniging door overdracht van beheer van accommodaties aan 

bewonersgroepen. In ons raadsvoorstel met betrekking tot de begroting hebben wij aangegeven dat dit 

om een aantal redenen problematisch is. Mede omdat andere mogelijkheden om substantieel te 

bezuinigen er niet zijn, hebben wij in het raadsvoorstel aangegeven:  

"Wij houden er dan ook rekening mee dat sluiting van accommodaties onvermijdelijk is om de 

bezuiniging wel te realiseren." 

 
Overdracht aan bewoners  

Uitgangspunten 

Bij voorgaand onderzoek naar de overdracht van het beheer van wijkaccommodaties aan bewoners 

hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Het gaat niet om eigendomsoverdracht of het groot onderhoud van gebouwen, maar om het functionele 

beheer. Daaronder vallen: openstelling, ontvangst, schoonmaak, horeca, verhuringen, klein onderhoud 

en administratie.  

- het betreft niet de MFA's of grote wijkaccommodaties. 

- in geval van overdracht er is geen enkele inzet meer van personeel van de Twern en de Diamantgroep; 

bewoners zijn integraal verantwoordelijk voor dit functionele beheer.  

- voor de betreffende wijkaccommodatie is een bewonersgroep met een geëigende rechtspersoonlijkheid 

bereid tot overname van dit beheer, op het huidige kwaliteitsniveau, en op het huidige niveau van 

klanttevredenheid.  

- de bewonersgroep is in staat om aan (wettelijke) (rand-)voorwaarden voor dit beheer te voldoen. 

- er is continuïteit: er kunnen afspraken worden gemaakt over het beheer voor meerdere jaren.  

- de bezuiniging zal alleen de personele kosten (Twern en Diamantgroep) kunnen betreffen. Bij 

overdracht van het beheer aan bewoners blijven overige kosten van het beheer immers in stand: 

huisvesting, organisatiekosten etc. 
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- de bewoners kunnen de baten in het beheer (horeca, verhuringen) realiseren op het huidige niveau.  

Deze uitgangspunten zijn stevig, maar naar onze mening gerechtvaardigd, uit oogpunt van  

- het handhaven van de kwaliteit van beheer en dienstverlening;  

- het voldoen aan wettelijke eisen;  

- de omvang van de bezuinigingen.  

 

Conclusie 

Op basis van overleg met bewoners(-groepen), De Twern, en andere gemeenten en instellingen zijn wij 

tot de conclusie gekomen dat de bezuiniging in het beheer niet te realiseren is door overdracht van het 

beheer aan bewonersgroepen.  

- Bewoners(-groepen) zijn bereid tot werkzaamheden ten behoeve van beheer; daarbij gaat het 

echter om afgebakende taakonderdelen zoals horeca, ontvangst en dergelijke, of incidentele 

inzet bij een evenement. Voor structurele en integrale verantwoordelijkheid is bij 

bewonersgroepen geen animo.  

- Waar -elders in het land- een dergelijk verantwoordelijkheid wel aan een bewonersgroep is 

gegeven, heeft deze groep ook middelen om professionele ondersteuning (zakelijk leider bv) in 

te huren. Dit levert echter geen besparing op.  

 

Andere bezuinigingsmaatregelen in het beheer   

 

Andere professionele partners inschakelen bij het beheer   

Met het ROC is overleg gestart gericht op (deelname aan) het beheer van een of meer accommodaties, 

en/of dienstverlening stedelijk op onderdelen van het beheer. Dit zal op termijn wellicht tot 

bezuiniging kunnen leiden, voor zover studenten van het ROC ingezet kunnen worden voor 

beheertaken.  

Op basis van het vorige collegeprogramma hebben wij overleg gevoerd met corporaties over een 

mogelijke betrokkenheid bij het beheer van accommodaties. Als uitvloeisel daarvan heeft WonenBreburg 

in overleg met ons en een aantal partners onderzocht welke meerwaarde beheer van de IJpelaer door 

WonenBreburg zou kunnen hebben. WonenBreburg heeft ons onlangs laten weten op basis van dit 

onderzoek en overleg onvoldoende meerwaarde te zien.  

Wij sluiten betrokkenheid van corporaties bij het beheer van accommodaties voor de toekomst niet uit. 

Een concrete betrokkenheid op korte termijn, die dan ook nog een bijdrage aan de bezuinigingen levert, 

achten wij echter niet reëel.  

 

Beperktere openstelling (Meer dagdelen sluiting)  

Dit heeft in 2010 al plaatsgevonden. Marginale beperkingen van openingstijden leveren weinig winst op. 

Substantiële beperking van openstelling tast de functie van de wijkaccommodatie ernstig aan. Dit 

vinden wij niet acceptabel, omdat een aantal kosten (bv de huur) wel volledig doorlopen. Sluiting is dan 

een duidelijker optie, die ook meer oplevert.  

  

Uitbreiding van sleutelafspraken met gebruikers  

Is met name mogelijk bij accommodaties 's die op bepaalde tijden maar één gebruiker hebben; dit 

betreft vooral de kleinere accommodaties; bij de grotere, met name de MFA's zijn er meer vaste / losse 

gebruikers op de verschillende dagdelen, en zou met één van hen sleutelafspraak gemaakt moeten 

worden. Dit ligt complexer.  

 

Inzet van gesubsidieerde werknemers of mensen in de bijstand. 

Hiervoor geldt dat mensen met een bijstandsuitkering door moeten stromen naar betaald werk. Voor de 

groep die een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft achten wij het niet reëel om deze op grote schaal 

in te zetten, omdat zij niet kunnen voldoen aan kwaliteitseisen en continuïteit. 

 

Inzet van mensen met een verstandelijke  beperking met een persoonsgebonden budget onder begeleiding 

van een professional 

Over deze optie is De Twern in gesprek met Amarant, instelling voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Nog niet duidelijk is of dit op termijn tot bezuinigingen kan leiden; wel is het waarschijnlijk 

dat dit hoogstens een marginaal bedrag op kan leveren en het de vraag is of zonder ondersteuning van 

professioneel beheer het gevraagde kwaliteitsniveau gehaald kan worden. 
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Meer inzet van vrijwilligers  

Dit is voortdurend een aandachtspunt van ons en van de Twern. Voor incidentele klussen zijn 

voldoende vrijwilligers te krijgen, voor structurele taken in het beheer (vaste dagdelen in de week bv) 

veel moeilijker.  

 

Horeca opbrengsten verhogen.  

Het zou moeten gaan om een substantiële verhoging van prijzen: levert vermoedelijk minder 

consumpties door bezoekers op, en wellicht sowieso minder inloop en dus mogelijkheden voor contact 

tussen bewoners onderling en instellingen. De functie wijkaccommodatie wordt daarmee uitgehold. Dit 

vinden wij niet acceptabel.  

 

Mogelijkheid van sociale of gratis verhuringen (gedeeltelijk) terugdraaien, meer commerciële verhuur.  

Dit levert naar verhouding weinig extra inkomsten op, tenzij het gemeentelijk beleid m.b.t. sociale / 

wijkfunctie van accommodaties op de helling gaat, en er veel meer commercieel verhuurd gaat worden. 

In dat geval zullen met name groepen wijkbewoners (zelf) geen activiteiten meer in de accommodatie 

ontplooien. Daarmee wordt functie van de accommodatie onaanvaardbaar uitgehold.  

(Voor gesubsidieerde instellingen die ruimte in de accommodaties huren, zou een dergelijke ingreep 

betekenen dat hun huisvestingskosten stijgen, aangezien zij nu huren tegen het sociale tarief.)  

 

Conclusie 

Een substantiële bezuiniging leveren deze maatregelen niet op. Wel blijven wij in overleg met de Twern 

naar mogelijkheden van efficiencywinst zoeken.  

 

Sluiting van accommodaties  

Gezien het bovenstaande zijn wij van oordeel dat sluiting van enkele accommodaties onvermijdelijk is.  

Wij hebben gekozen voor de volgende vijf centra: Hoogvenne, De Reit,  Boomtak,  Zorgvlied en het 

Vogeltje.  Deze centra hebben de laagste bezoekersaantallen en de laagste bezettingsgraad van alle 

wijkaccommodaties in Tilburg. Bovendien worden er in vergelijking met andere accommodaties ook 

minder activiteiten voor buurtbewoners aangeboden.   
Bezoekersaantallen:  

Hoogvenne     47.366 

Boomtak    22.630 

Zorgvlied    31.000   

De Reit     27.805 

´t Vogeltje    14.439 

 

Wij hebben overwogen of in de plaats van de Boomtak niet de Spil (Fatima/Broekhoeven) gesloten zou 

moeten worden. Wij kiezen daar niet voor om de volgende redenen:  

- de Kubus is  in 2010 gesloten met o.a. het argument dat de Spil in een deel van de behoefte kan 

voorzien;  

- de Kubus en de Spil in 2009 respectievelijk 37.364 en 21.475 telden, samen dus 58.839  (de 

Boomtak 22.630);  

- in Zuid-Oost óók Hoogvenne wordt gesloten;   

- de Spil op dit moment ook een tiental werkplekken voor agogen heeft  (de Boomtak niet)  

 

Gevolgen van sluiting  

Het gevolg van sluiting van een accommodatie is uiteraard dat 

- de ontmoetingsfunctie wegvalt;  

- activiteiten en dienstverlening niet meer kunnen worden aangeboden;  

- ruimten niet meer ter beschikking kunnen worden gesteld.  

Wij zijn echter van mening dat in deze leemten kan worden voorzien door andere voorzieningen in de 

omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om andere wijkaccommodaties, maar bijvoorbeeld ook zorgcentra 

en onderwijsgebouwen. Per te sluiten wijkaccommodatie hebben wij in beeld gebracht welke 

alternatieve mogelijkheden er in principe zijn. De daadwerkelijke invulling hiervan dient per 

accommodatie in nauw overleg tussen onze gebiedsteams, de Twern en (onder-)huurders en vaste 

gebruikers plaats te vinden. Wij kunnen echter niet garanderen dat elk van de huidige activiteiten en 

gebruikers van een wijkaccommodatie onderdak vindt op een andere plek in de directe omgeving. 

Reden daarvoor is ook dat met het gebruik van een alternatieve lokatie hogere kosten dan de huidige 
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gemoeid kunnen zijn. Tegen de achtergrond van de bezuinigingen in het beheer hebben wij geen 

mogelijkheden om gebruikers / huurders daarin tegemoet te komen.  

 

Wij realiseren ons terdege dat de sluiting van wijkaccommodaties voor gebruikers en bezoekers een 

pijnlijke zaak is; de accommodaties in kwestie maken al vele jaren deel uit van het leven in de wijk. Het 

afscheid van een accommodatie zal menigeen die zich er mee verbonden voelt, zwaar vallen.  

 

Een overzichtskaart met te sluiten accommodaties en mogelijk alternatieve locaties voor ontmoeting en 

activiteiten in de omgeving treft u aan in de bijlage. 

   

Financiële gevolgen van sluiting 

Door deze accommodaties te sluiten wordt op jaarbasis een bedrag van  € 521.273 bezuinigd, waarvan 

op het personeel € 371.613. Indien de sluiting per 1 juli 2011 plaats vindt, wordt in dat jaar € 260,637,- 

bezuinigd.  

Dit komt overeen met de bezuinigingstaakstelling voor dat jaar (€250.000,-).  

Wij staan de Twern toe om de huur voor de accommodaties tegen die datum op te zeggen, in afwijking 

van de conctractueel vastgestelde opzeggingstermijn van 1 jaar. Als wij de Twern zouden houden aan 

deze termijn zou de bezuiniging voor een substantieel deel niet gerealiseerd kunnen worden door 

doorlopende huurlasten voor de Twern.  

Op jaarbasis bedraagt de huur voor deze accommodaties € 153.000,-. Wanneer we er van uitgaan dat de 

Twern op 1 januari 2011 kan besluiten de huur op te zeggen tegen 1 juli 2011 in plaats van 1 januari 

2012, dan bestaat de kans dat de gemeente (Vastgoed) huurinkomsten gaat derven, omdat er minder 

tijd is om nieuwe huurders te zoeken. De omvang van deze mogelijk huurderving is echter op dit 

moment niet in te schatten. Overigens staan daar wellicht meevallers bij de verkoop van de betreffende 

accommodaties tegenover.   

 

Personele gevolgen van sluiting 

Momenteel zijn 9 fte werkzaam in de vijf wijkcentra die gesloten worden. Dit betreft zowel beheerders, 

zakelijk leiders/meewerkende voormensen en huishoudelijk medewerkers. Door de sluiting van de vijf 

wijkcentra zal de formatie verminderen. 

Door beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en waar mogelijk herschikking van 

medewerkers naar andere wijkcentra wil de Twern zoveel mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen. Of 

dit helemaal lukt zal begin 2011 duidelijk worden als er een intern herplaatsingsplan is ontwikkeld. 

 

Tevens is er momenteel een inzet van 4,5 fte vanuit Diamantgroep in de vijf accommodaties. De Twern 

en de Diamantgroep zijn met elkaar in overleg over de herplaatsingsmogelijkheden van betrokken 

medewerkers. In het overleg rondom een dienstverleningsovereenkomst tussen Diamantgroep en de 

Twern voor 2011 zijn niet alleen de kwantitatieve inzet onderwerp van gesprek maar spelen ook 

kwalitatieve overwegingen een rol. De komst van de nieuwe MFA's en het overblijven van druk bezette 

wijkcentra is hierin een factor van betekenis.  

 

Proces van sluiting accommodatie / verplaatsing van activiteiten 

Wij treden in overleg met de Twern over de stappen die hiertoe gezet moeten worden. Een overzicht van 

mogelijke alternatieve locaties is voorhanden. Wij vragen de Twern om de concrete overplaatsing van 

gebruikers, huurders en activiteiten per te sluiten accommodatie te coördineren, uiteraard in overleg 

met ons.  

Hoe dit proces concreet verloopt is maatwerk per wijkaccommodatie, maar we kunnen hieronder het 

voorbeeld van de Kubus geven. In het kader van de bezuiniging 2010 is deze accommodatie gesloten, en 

heeft de Twern de concrete overplaatsing van gebruikers, huurders en activiteiten gecoördineerd.  

 

Voorbeeld sluiting Kubus in 2010  

Allereerst is er een overzicht gemaakt van alle te verplaatsen activiteiten en is er een inventarisatie 

gemaakt van alternatieve locaties. Hierbij is niet alleen gekeken naar de buurt- en wijkcentra in de 

omgeving maar onder andere ook naar locatie V39, diverse scholen en verzorgingscentrum St. Jozef. 

Tevens is  overleg geweest over gebruik van delen van het Fraterhuis aan de Kruisvaarderstraat. (Dit 

laatste heeft overigens niet tot concreet gebruik geleid.)  

Op basis van deze inventarisaties is voor elke partij een voorstel gemaakt voor een alternatieve locatie; 

in een aantal gevallen zijn meerdere alternatieven voorgelegd. Dit heeft geleid tot goede oplossingen. 
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Concreet zijn activiteiten / groepen gehuisvest in: de wijkaccommodaties de Spil,  Jeruzalem en de 

Spijkerbeemden; V39; St. Jozefzorg; een aanleunwoning van TBV; de gymzaal bij basisschool de Alm. 

 

Toekomst panden/locaties van gesloten wijkaccommodaties  

Per wijkaccommodatie zetten wij een traject in gang met betrekking tot verhuur / verkoop van het pand 

cq herontwikkeling van de locatie.  

 

Financiële paragraaf 

Behalve de financiële gevolgen zoals hierboven aangegeven, zijn er geen consequenties van ons besluit. 

De financiële consequenties bij (nieuwe) verhuur of verkoop van de panden, en herontwikkeling van 

locaties brengen wij in beeld wanneer wij over die vervolgprocessen besluiten nemen.  
 

Communicatie  

De portefeuillehouder licht op 8 december 2010 de betrokken wijkorganisaties in over ons besluit.  

 

Afstemmingsparagraaf 

Met de Twern is enige malen overlegd over de sluiting van accommodaties. De Twern stemt hiermee in, 

en heeft aangedrongen op snelle duidelijkheid, in verband met de noodzaak om maatregelen te treffen 

in de personele sfeer, een en ander te effectueren op 1 juli 2011. Tevens dient de Twern in staat te 

gesteld te worden om met huurders en gebruikers van de vijf accommodaties zorgvuldig te zoeken naar 

andere ruimte. 

 
Besluit 

Het college besluit  

1) de Twern opdracht te geven de exploitatie van de accommodaties Hoogvenne, De Reit, De Boomtak,  

Zorgvlied en het Vogeltje te stoppen per 1 juli 2011; 

2)  de Twern toe te staan de huur voor deze  accommodaties tegen die datum op te zeggen, in afwijking 

van de conctractueel vastgestelde opzeggingstermijn van 1 jaar; 

3) de Twern te vragen om de concrete overplaatsing van gebruikers, huurders en activiteiten per te 

sluiten accommodatie te coördineren.  

 

 


