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1 INLEIDING  
De gemeente krijgt steeds vaker accommodatiegerelateerde vragen. Van specifieke vragen als 
‘waarom betaalt vereniging x meer huur dan vergelijkbare vereniging y?’ en ‘wanneer komt de 
voetbalaccommodatie in aanmerking voor groot onderhoud?‘ tot de meer strategische vragen als 
‘waar is nieuwbouw van een brede maatschappelijke voorziening noodzakelijk en mogelijk?’  
Tot nu hebben wij hier als gemeente Heerlen veelal reactief op gereageerd.  
 
Momenteel ontbreekt het namelijk aan een integraal beleidsplan met een toetsingskader en/of 
afwegingskader voor maatschappelijke accommodaties. In deze notitie worden dan ook de 
uitgangspunten voor het Integraal Maatschappelijke Accommodatiebeleid Heerlen (IMAH) 2010 - 2014 
weergegeven. Deze uitgangspunten –het afwegingskader- geven aan hoe we als gemeente Heerlen 
de komende jaren omgaan met onze maatschappelijke accommodaties, waar het zowel de bestaande 
als nieuw te realiseren accommodaties betreft. In voorkomende gevallen kan van het afwegingskader 
afgeweken worden om moverende redenen. 
 
Behalve op het reeds bestaande gemeentelijk beleid, zijn de uitgangspunten gebaseerd op actuele 
ontwikkelingen als aankomende bezuinigingen, herstructureringsopgaven en gebiedsontwikkelingen 
als gevolg van de krimpende en vergrijzende bevolking, veranderende gebruikersbehoeften en op 
nieuwe inzichten zoals het multifunctioneel gebruik van een accommodatie.  
 
Om uiteindelijk tot het Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid Heerlen te komen zal in de 
volgende fase, nadat de uitgangspunten vastgesteld zijn, een match plaatsvinden tussen de 
uitgangspunten en het huidige aanbod en werkwijze, gevolgd door de transformatieopgave (zie bijlage 
1, procesmodel IMAH). 
  
Alvorens de uitgangspunten ‘Clustering, Spreiding, Aanbod & Capaciteit, Kwaliteit, Eigendom & 
Verhuur en Beheer & Exploitatie‘ te beschrijven, worden de veelgebruikte termen ‘maatschappelijke 
functies’ en ‘maatschappelijke accommodaties’ kort verduidelijkt.   
  
 
2 MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES  &  ACCOMMODATIES 
Maatschappelijke functies zijn maatschappelijke activiteiten (zoals het geven van advies over 
assertiviteit) en werksoorten (zoals maatschappelijk werk) waarmee een bijdrage aan de samenleving 
plaatsvindt.  
Onder maatschappelijke accommodaties verstaan we accommodaties die huisvesting bieden aan 
maatschappelijke functies en daarmee een bijdrage leveren aan de sociale beleidsdoelstellingen van 
de gemeente. Het betreft een breed accommodatieaanbod op het gebied van onderwijs, cultuur, 
onderwijs, welzijn en zorg, waarbij aan onderwijs(huisvesting) een wettelijke grondslag is gelegen. 
 
Bij maatschappelijke accommodaties wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen accommodaties:   

• Type 1: accommodaties waar wij als gemeente Heerlen direct invloed op (kunnen) uitoefenen en 
welke een belangrijke bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen, zoals sportvelden en 
gemeenschapshuizen in eigendom van de gemeente. 

• Type 2: accommodaties waar wij als gemeente Heerlen beperkt invloed op (kunnen) uitoefenen 
en welke een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen, zoals kindpartners (buitenschoolse 
opvang) en die niet in eigendom van de gemeente zijn. 

• Type 3: accommodaties weer wij als gemeente Heerlen geen invloed op (kunnen) uitoefenen (met 
uitzondering van het aanpassen van bestemmingsplannen), maar wel een bijdrage leveren aan de 
beleidsdoelstellingen, zoals een buurtcafé en een huisartsenpraktijk.   
 

Daar waar bij de uitgangspunten gesproken wordt over functies en accommodaties wordt dus bedoeld 
maatschappelijke functies en maatschappelijke accommodaties.  
 
Tot slot is het zo dat bij de functie onderwijs de gemeente wel invloed kan uitoefenen op de 
onderwijshuisvesting –als eigenaar-, maar niet op de inhoud en organisatie van onderwijs als zodanig. 
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3 UITGANGSPUNTEN 
Onderstaande uitgangspunten bieden de basis voor het totale maatschappelijke accommodatiebeleid. 
Het zijn zowel inhoudelijke als meer technische uitgangspunten.  
 
3.1 Uitgangspunt Clustering  
Onder clustering wordt zowel de multifunctionaliteit (met andere sectoren) als het multigebruik (met 
andere gebruikersgroepen) verstaan. Zo is een brede maatschappelijke voorziening multifunctioneel 
vanwege de clustering van bijvoorbeeld (basis)onderwijs, kindpartners, jeugd- en jongerenwerk, 
heemkundevereniging en sportverenigingen in één accommodatie. Het multigebruik vindt dan plaats 
binnen bijvoorbeeld de sporthal, waar meerdere sportverenigingen gebruik van maken, of de aula van 
de (basis)school waar zowel het (basis)onderwijs als de heemkundevereniging gebruik van maken.   
 
Om de gemeentelijke beleidsdoelen te kunnen realiseren wordt deze clustering nodig geacht en als 
uitgangspunt genoemd. Clustering biedt de mogelijkheid om van een accommodatie een sterke 
accommodatie te maken, welke maximaal bezet is en qua capaciteit optimaal gebruikt wordt. In het 
verlengde hiervan worden tevens de financiële mogelijkheden versterkt. Uiteraard betekent clustering 
van functies niet vanzelfsprekend dat partijen ook gaan samenwerken. Wel kan de nabijheid 
randvoorwaardelijk werken. Zowel vanuit inhoudelijk beleid als subsidiegerelateerd beleid wordt 
gestuurd op (de mogelijkheden van) samenwerking. 

  
3.1.1 Voorstel tot clustering 
Om een overzichtelijk beeld van functies te creëren is het grote aanbod onder bepaalde noemers 
ondergebracht. Zo behoort een openbaar trapveld onder de noemer ‘openbaar spelen’ en behoort een 
huiskamerproject onder de noemer ‘maatschappelijke activering / ontmoeting’. Deze noemers zijn 
vervolgens ondergebracht in het voorstel tot clustering met als clusters: 
 

• Cluster kind en jeugd  

• Cluster sociaal-cultureel 

• Cluster sport en bewegen 

• Cluster gezondheid (in lichamelijk, sociaal-emotioneel en cognitief opzicht) 
 
 
De grafische weergave van deze clusters, en de interactie tussen deze clusters, treft u op de volgende 
pagina aan. 
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3.1.2  Onderbouwing van clustering 
Het onderbrengen van de verschillende functies in een cluster is in eerste instantie gebaseerd op de 
beleidsinhoudelijke standpunten van de gemeente Heerlen op de verschillende functies. Met het 
inhoudelijk component als basis is vervolgens (per cluster) gekeken naar zowel de organisatorische 
als de financiële mogelijkheden als gevolg van deze clustering. De onderbouwing hiervan is 
navolgend kort weergegeven.  

 

• Cluster kind en jeugd  
Inhoudelijk: Door het clusteren van opgroei- en opvoedfuncties voor kind (tot en met 12 jaar) en jeugd 
(tot en met 18 jaar) ontstaat er een doorlopende leer- én ontwikkellijn. Er is een breder -en daarmee 
meer passend aanbod- beschikbaar waarbij meer aandacht aan het individuele kind en de individuele 
jeugdige besteed kan worden. Door korte ‘lijnen’ te handhaven tussen de verschillende functies treedt 
er een verbetering van de signaleringsfunctie op en kan een kind of jeugdige eerder doorverwezen 
worden. De drempel naar de andere functies wordt dan ook lager.    
 

• Cluster sociaal-cultureel 
Inhoudelijk: Het clusteren van de functies cultuur, educatie, gemeenschapsbindende en 
maatschappelijke activering draagt bij aan de versterking van de samenleving, maatschappelijke 
integratie, ontplooiingskansen, cultuuropbouw, culturele identiteit, het saamhorigheidsgevoel etc. op 
zowel buurt-, stadsdeel- en stadsniveau. 
 

• Cluster sport en bewegen 
Inhoudelijk: Met het cluster sport en bewegen wordt uitgedragen welk belangrijk aandeel sporten en 
bewegen in de huidige maatschappij heeft ingenomen. Met het clusteren van de diverse sport- en 
bewegingsfuncties kunnen de functies elkaar versterken, supplementeren en aanvullen en daarmee 

Cluster 
KIND EN JEUGDONTWIKKELING 

• Onderwijs (primair, speciaal, 
voortgezet, beroeps) 

• Bewegingsonderwijs (gym, 
speluitleen) 

• Kindpartner (psz, kinderopvang) 

• Centrum voor Jeugd en Gezin 
(consultatiebureau, Bureau 
Jeugdzorg, jongerenloket, 
opvoedondersteuning, GGD, 
maatschappelijk werk, 12+) 

• Taalontwikkeling (logopedie) 
 

Cluster 
SOCIAAL-CULTUREEL 

• Sociaal-culturele activiteiten 
(vormingswerk, jeugdwerk, 
opbouwwerk) 

• Cultuur (kunst, creatieve 
industrie) 

• Maatschappelijke activering / 
ontmoeting (huiskamerproject) 

• Gemeenschapsbindende 
activiteiten (samenleving) 

• Scouting 

• Niet-formele educatie  
 

Cluster 
SPORT EN BEWEGEN 

• Binnensport 

• Buitensport 

• Recreatie (speeltuin) 

• Openbaar spelen (speelplekken, 
specifieke playground, trapveld) 

 
 
 
 
 
 

Cluster 
GEZONDHEID 

• Eerstelijn (huisarts, tandarts, 
wijkverpleegkundige, 
maatschappelijk werk 
psycholoog, verloskundige) 

• Tweedelijn (gespecialiseerde 
arts, therapeut-psycholoog) 

• Nuldelijns (zelfhulpgroep, 
pastoraal werker) 

• WMO loket 
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iets extra’s aan het aanbod toevoegen. Bovendien biedt het cluster sport en bewegen de mogelijkheid 
een directe link binnen de overige clusters te leggen naar bijvoorbeeld onderwijs (gymles), 
kindpartners (opvang), maatschappelijke activering (participatie), gemeenschapsvormende activiteiten 
(buurt of stadsdeel), enzovoorts.   
 

• Cluster gezondheid  
Inhoudelijk: Zoals bij het cluster ‘kind en jeugd’ ontstaan er door clustering van gezondheid in 
lichamelijk, sociaal-emotioneel en cognitief opzicht korte ‘lijnen’ tussen de verschillende 
expertisefuncties. Er treedt een verbetering van de signaleringsfunctie en medische diagnostiek op en 
eerdere doorverwijzing zal plaatsvinden. Bovendien wordt met clustering een versnippering van het 
aanbod voorkomen en wordt de drempel naar de andere functies toe lager.   
 
Organisatorische en financiële meerwaarde: 
Zowel de organisatorische als de financiële voordelen van alle vier de clusters zijn met name gericht 
op effectiviteit en efficiency. Er is sprake van één centrale accommodatie voor de diverse gebruikers, 
welke een toegankelijk en uitnodigend karakter dient te hebben en tevens goed en veilig bereikbaar 
moet zijn. Onafhankelijk van welke functie(s) gebruik wordt gemaakt moet duidelijk zijn waar 
gebruikers heen moeten. De afstand of drempel vanuit de in eerste instantie ‘benodigde’ functie naar 
de overige functies kan vervolgens afnemen, zeker als er reeds sprake is van samenwerking tussen 
de verschillende functies. Middels het creëren van flexibele ruimtes en plekken kunnen de 
verschillende functies (op momenten) ook gebruik maken van eenzelfde ruimte. Te denken valt aan de 
buitenschoolse opvang die van dezelfde ruimte gebruik maakt als het peuterspeelzaalwerk en aan 
een bepaalde sportvereniging die van hetzelfde kunstgrasveld gebruik maakt als de 
voetbalvereniging. Door optimaal capaciteitsgebruik en maximale bezetting als gevolg van 
multifunctionaliteit ontstaat een sterke accommodatie met bijbehorend exploitatieresultaat. Door 
multigebruik vindt er kostenbesparing plaats in met name het (minder benodigd) aantal m2 en door de 
mogelijkheden van gemeenschappelijk beheer.  
 
De aangegeven clustering is slechts een richtlijn. Het is denkbaar dat het zogenaamde DNA van een 
buurt of stadsdeel (de identiteit, het functioneren van de buurt of stadsdeel als gemeenschap en de 
sociale infrastructuur) ertoe kan leiden dat een functie aan een ander cluster wordt toebedeeld. Zo kan 
een Centrum voor Jeugd en Gezin de focus specifiek op het kind leggen (cluster kind en jeugd) of zich 
profileren op zorg (cluster gezondheid). Daarnaast kunnen de diverse clusters ook nog eens met 
elkaar geclusterd worden, zodat er bijvoorbeeld een meta-cluster kind en jeugd’-‘sociaal-cultureel’ 
ontstaat.  
 
 
3.2 Uitgangspunt Spreiding 
Het uitgangspunt spreiding is tweeledig: enerzijds heeft het uitgangspunt betrekking op de spreiding 
van functies (ondergebracht onder de noemers zoals genoemd bij het uitgangspunt clustering) en 
anderzijds op de spreiding van accommodaties.  
 
3.2.1 Spreiding van functies 
Bij de spreiding van functies wordt uitgegaan van vijf niveaus, te weten:  
 

1. Buurtniveau 
2. Stadsdeelniveau 
3. Stedelijk niveau 
4. Regionaal niveau  
5. Bovenregionaal niveau  

 
Dit betekent dat per functie vanuit een ander niveau naar de mogelijkheden van spreiding gekeken 
wordt. De functie primair onderwijs bijvoorbeeld wordt op stadsdeelniveau bekeken. Dit niveau is dan 
het niveau van waaruit bekeken wordt waar primair onderwijs nodig en rendabel is. Dit betekent dat in 
ieder geval een x aantal primair onderwijs accommodaties per stadsdeel aanwezig dienen te zijn. Wat 
het niet betekent is dat er maximaal één accommodatie primair onderwijs per stadsdeel aanwezig zal 
zijn.  
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Wat het ook niet betekent is dat er helemaal niet op buurtniveau naar de mogelijkheden van spreiding 
gekeken wordt. Met de toebedeling van een functie aan een niveau wordt simpelweg  
aangegeven dat het het meest reëel is om voor de betreffende functie (zijnde primair  
onderwijs) vanuit dit niveau vooral naar beneden (op stadsdeel- en buurtniveau) en in  
mindere mate naar boven (op stedelijk, regionaal en bovenregionaal niveau) toe te  
beredeneren wat de mogelijkheden zijn. Het gekozen niveau is als het ware ‘de paraplu’  
vanuit waar gekeken wordt.  
 
3.2.2 Spreiding van accommodaties 
Uitgegaan wordt van een evenwichtige spreiding van accommodaties op geografisch vlak en vooral 
op grond van behoeften. Op buurtniveau en stadsdeelniveau wordt waar mogelijk rekening gehouden 
met het eerdergenoemde DNA van een buurt of stadsdeel. In een buurt waar (in de toekomst) veel 
kinderen wonen, is het passend om ook daar kindfuncties als een speeltuin of trapveld te creëren. 
Maar ook daar bijv. waar veel ouderen, minder mobiele mensen of mensen in armoede leven dient 
een goed bereikbaar aanbod te zijn.  
Op stedelijk, regionaal en bovenregionaal niveau wordt deze lijn minder strak doorgetrokken.  
 
Daarnaast wordt rekening gehouden met een zo centraal mogelijke ligging van de accommodatie, 
waarbij ook gekeken wordt naar het functieaanbod van aangrenzende gemeenten. Niet alleen op 
buurtniveau of stadsdeelniveau, maar op alle niveaus. Zo kunnen sommige regionale functies en zelfs 
bovenregionale functies, zoals een bioscoop of een museum, toch centraal geaccommodeerd worden 
gezien het ambitieniveau van Heerlen als centrumstad van Parkstad Limburg. Overige regionale en 
bovenregionale functies dienen zoveel mogelijk ook regionaal verspreid te worden, om zo de risico’s 
op inhoudelijk, organisatorisch en financieel gebied te spreiden. De precieze aantallen worden tijdens 
de match (zie bijlage 1, procesmodel IMAH) uitgewerkt. 
 
Er worden in ieder geval een aantal accommodaties opgeschaald van buurtniveau naar 
stadsdeelniveau. In de praktijk betekent dit minder accommodaties, maar meer aandacht voor kwaliteit 
en duurzaamheid. Oftewel: van kwantiteit naar kwaliteit.   
 
3.2.3 Spreidingsoverzicht 
De spreiding van functies en accommodaties is in onderstaande tabellen weergegeven. 
 
Buurtniveau 
Bij functies op buurtniveau gaat het om laagdrempelige, voor de gebruiker veelal kostenloze functies 
specifiek voor de inwoners van een buurt en passend binnen ‘het ontmoeten in de buurt’. De indeling 
van de buurten is conform Raadsbesluit 15 september 1997 en Parkstad Monitor 2010 (zie bijlage 2). 
Deze functies worden vertaald in accommodaties die voor alle inwoners toegankelijk zijn. Gezocht 
wordt naar mogelijkheden om bestaande accommodaties in een buurt, met bijv. een specifiek 
karakter, deels open te stellen voor meer bevolkingsgroepen of de hele buurt.  
 

  

1. BUURT 
 

 Kind en jeugd Sociaal-cultureel 
 

Sport en bewegen 
 

Gezondheid 
 

F
u
n
c
ti
e
 

Zie sport en bewegen * Maatschappelijke 
ontmoeting  
* Gemeenschaps-
vormende activiteiten  

* Openbaar spelen 
(speelplekken, trapveld, 
specifieke playground) 
 

* Wmo informatiepunten 

A
c
c
o
m

m
o
d
a
ti
e
 Zie sport en bewegen 

 
 
 
 
 

Huiskamer in bijv. 
verzorgingshuis 

Trapveld 
Jeu-de-boulesbaan 
Kleine speelplekken 

Wmo informatiepunt 
(ondergebracht bij bijv. 
verzorgingshuizen, 
servicepunten, e.d.) 

 

Buurtniveau 

Stadsdeelniveau 
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Stadsdeelniveau 
De functies op stadsdeelniveau hebben veelal een stedelijk karakter, maar zijn op inhoudelijk en 
organisatorisch vlak voldoende specifiek om per stadsdeel in Heerlen aangeboden te worden. 
Bovendien is het van belang dat de functies goed toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Dit kan 
middels een volwaardige accommodatie of middels een dependance van een stedelijke voorziening. 
Ook op buurtniveau kan de behoefte aanwezig zijn, echter zowel organisatorisch als financieel is er 
sprake van onvoldoende draagvlak voor een volwaardige accommodatie.  

 
 
Stedelijk niveau 
De functies op stedelijk niveau dienen in Heerlen zelf beschikbaar te zijn voor de inwoners van 
Heerlen. Vanwege het specifieke karakter, onvoldoende bereik of onvoldoende draagvlak wordt de 
functie op stedelijk niveau georganiseerd en niet bijvoorbeeld op stadsdeelniveau.   
Op stedelijk niveau worden ook regionale functies geaccommodeerd vanwege het ambitieniveau om 
als centrumstad in Parkstad een aantal regionale functies te huisvesten. 
 

  

3. STEDELIJK 
 

 Kind en jeugd Sociaal-cultureel 
 

Sport en bewegen 
 

Gezondheid 
 

F
u
n
c
ti
e
 

 * Cultuur (kunst) 
* Belangenbehartiging 

* Binnensport (bijv. 
tennis) 
* Buitensport (bijv. 
softbal, korfbal, atletiek, 
hockey) 

* Tweedelijn 
(bijv.psycholoog) 
* Wmo-loket 
 

A
c
c
o
m

m
o
d
a
ti
e
 Voortgezet onderwijs 

Speciaal onderwijs 
Theater 
Bioscoop 
Museum 

Tennishal 
Hockeyaccommodatie 
Korfbalveld 
Softbalveld 
 
 

Wmo-loket 

 
Regionaal niveau 
De regionaal gekarakteriseerde functies zijn ofwel specifieke en/of specialistische functies waarvan 
het aanbod bestemd is voor een relatief kleine doelgroep die woont in Parkstad Limburg (bijvoorbeeld 
speciaal onderwijs en specifieke binnensporten) ofwel functies die gehuisvest worden in een financieel 
dure accommodatie (bijvoorbeeld een bioscoop, theater of stadion).  Desalniettemin worden sommige 
regionale functies stedelijk gehuisvest. 

  

2. STADSDEEL 
 

 Kind en jeugd Sociaal-cultureel 
 

Sport en bewegen 
 

Gezondheid 
 

F
u
n
c
ti
e
 

* Onderwijs (primair, 
gem.2) 
* Bewegingsonderwijs 
* Kinderopvang 
* Peuterspeelzaalwerk 
* Naschoolse opvang 
* Centrum voor Jeugd 
en Gezin (min. 1) 
* Taalontwikkeling 

* Sociaal-culturele 
activiteiten 
(vormingswerk, 
jeugdwerk, opbouwwerk, 
clubhuis) 
* Niet-formele educatie, 
zoals muziekonderwijs 

* Sporthal 
* Buitensport (bijv. 
voetbal (1 per 10.000 
inwoners) 
* Scouting (2) 
* Speeltuin (2) 

* Eerstelijn 

A
c
c
o
m

m
o
d
a
ti
e
 

Basisschool (gem. 2) 
Gymzaal (gem. 2) 
Kinderopvang (gem. 2) 
Peuterspeelzaal (gem. 
2) 
Centrum voor Jeugd en 
Gezin (min. 1) 
Logopedie 

Jongerenaccommodatie 
(gem. 1) 
BMV (gem. 2) 
Gemeenschapshuis 

Sporthal (gem. 1) 
Voetbalaccommodatie 
(gem. 2) 
Tennis 
Scouting (gem. 2) 
Speeltuin (gem. 2) 

Gezondheidscentrum 
(huisartsen, 
fysiotherapeuten, 
apothekers, tandartsen, 
verloskundigen, 
maatschappelijk 
werkers, e.d.) 
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4. REGIONAAL 
 

 Kind en jeugd Sociaal-cultureel 
 

Sport en bewegen 
 

Gezondheid 
 

F
u
n
c
ti
e
 

* Onderwijs (speciaal, 
voortgezet) 
 

* Cultuur (creatieve 
industrie, bijv. film, 
theater, tentoonstelling, 
cultureel erfgoed, media 
en letteren, 
podiumkunst) 

* Binnensport (bijv. 
zwemmen, skaten, 
klimmen) 

* Tweede lijn 
(specialistische zorg, 
zoals ziekenhuis en 
maatschappelijke 
opvang) 
 

A
c
c
o
m

m
o
d
a
ti
e
  

 
 
 
 
 

Historische archieven Zwembad 
Skatehal 
Turnhal 
Klimmuur 
 

Ziekenhuis 
Maatschappelijke 
opvang 
Psychiatrie 

 
Bovenregionaal niveau 
De functies op bovenregionaal niveau zijn functies waarbij het om een zeer specialistisch (en veelal 
financieel duur) aanbod gaat, waarvoor mensen bereid zijn te reizen en/of die vanwege een 
commerciële invalshoek op dit niveau georganiseerd worden.   
 

  

5. BOVENREGIONAAL 
 

 Kind en jeugd Sociaal-cultureel 
 

Sport en bewegen 
 

Gezondheid 
 

F
u
n
c
ti
e
 

* Onderwijs (beroeps) 
 

* Cultuur (creatieve 
industrie, bijv. museum, 
grote evenementen) 

* Topsport * Dierenopvang  
* Tweede lijn 
(specialistische zorg, 
zoals specifieke poli’s, 
klinieken en laboratoria) 

A
c
c
o
m

m
o
d
a
ti
e
 MBO 

HBO 
 
 
 
 

Musea Draf- en renbaan Dierenasiel 
Ziekenhuis 

 
 
 
3.3 Uitgangspunt Kwaliteit 
De (verbetering van de) kwaliteit van een accommodatie is in vier categorieën onder te verdelen: 
1. Technische kwaliteit: het versterken van de technische kwaliteit kan gebeuren middels onderhoud 

en renovatie, maar ook door aandacht te hebben voor (technische) ontwikkelingen op het gebied 
van bijvoorbeeld klimaatbeheersing en hygiëne.   

2. Functionele kwaliteit: de functionele kwaliteit kan verbeterd worden door een accommodatie meer 
multifunctioneel in te delen of in te richten. Hierdoor kan er meer flexibel omgegaan worden met 
de ruimtes en met (de wensen van) een grote groep gebruikers.   

3. Belevingswaarde: de attractieve waarde kan bereikt worden door een accommodatie meer 
toegankelijk, laagdrempelig, uitnodigend en herkenbaar te maken voor de (potentiële) gebruikers.    

4. Omgevingskwaliteit: indirecte impulsen vanuit de omgeving kunnen een directe invloed op de 
kwaliteit van de accommodatie hebben. Te denken valt aan het goed en veilig kunnen bereiken 
van de accommodatie middels een goede ontsluiting. Maar ook het profileren van de 
accommodatie binnen de omgeving of het hebben van voldoende parkeergelegenheid in de 
directe nabijheid draagt bij aan een verbetering van de omgevingskwaliteit.   
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Om de kwaliteit van een accommodatie in relatie tot een mogelijke investering enigszins meetbaar te 
maken (aangezien kwaliteit een intersubjectief uitgangspunt is), wordt de accommodatie ‘beoordeeld’ 
op een vijftal zaken:   

• Frequentie, duur en intensiteit van het gebruik: zo wordt bijvoorbeeld een consultatiebureau 
dagelijks intensief gebruikt en kan een gemeenschapshuis uitsluitend ’s avonds haar deuren 
geopend hebben voor de kaartvereniging.  

• Aantal gebruikers(groepen): meerdere gebruikers cq. verenigingen maken bijvoorbeeld gebruik 
van (lees: huren) eenzelfde sporthal.  

• Mate van dwingend/verplichtend karakter van het gebruik: hierbij valt te denken aan kinderen die 
naar het primair onderwijs ‘moeten’ en geïndiceerde ouderen die naar de dagopvang ‘moeten’.  

• Financiële gezondheid van accommodaties: als resultaat van veelvuldig gebruik, veel genomen 
eigen initiatieven etc. kan de financiële gezondheid per accommodatie verschillen.    

• Gebruikersbijdrage aan de maatschappelijke beleidsdoelstellingen van de gemeente: 
muziekonderwijs bijvoorbeeld levert een belangrijke bijdrage aan cultuureducatie.  

 
Zoals eerder aangegeven wordt de vraag of een accommodatie aan de kwaliteitseisen voldoet veelal 
bepaald door een persoonlijk oordeel van bijvoorbeeld de eigenaar in samenspraak met de 
gebruikers. De technische kwaliteitsaspecten vormen hierop een uitzondering; deze moeten voldoen 
aan de wet- en regelgeving. 
 
Uitgangspunt is in ieder geval dat er voldoende, adequaat toegeruste accommodaties in de gemeente 
Heerlen zijn, welke afgestemd zijn op de (toekomstige) behoefte. Uiteraard dient hierbij rekening 
gehouden te worden met normeringen en de wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld accommodaties 
voor (basis)onderwijs, sport en brede maatschappelijke voorzieningen alsook voor specifieke ruimten 
voor kwetsbare groepen als zuigelingen, ouderen en zieken.  
 
 
3.4 Uitgangspunt Aanbod & Capaciteit 
Met betrekking tot het aanbod en de capaciteit van de accommodaties wordt uitgegaan van duurzame 
ofwel toekomstbestendige accommodaties. Er wordt dus niet alleen naar het huidige aanbod, maar 
ook naar het toekomstige aanbod gekeken afgestemd op de toekomstige behoefte. Dit gebeurt op 
basis van de zogenaamde behoefteramingen gerelateerd aan de (huidige) normeringen. Een specifiek 
aandachtspunt hierbij zijn actuele ontwikkelingen als multifunctionaliteit, krimp en vergrijzing, welke 
een groot aandeel hebben in deze behoefteramingen.   
 
3.4.1 Behoefteramingen en normeringen 
Op grond van verscheidene behoefteramingen ten aanzien van het huidige aanbod kan 
geconcludeerd worden dat met name bij functies als het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
recreatie (speeltuin) en buitensport (voetbal) sprake is van overcapaciteit. Er is sprake van structurele 
overcapaciteit (of ondercapaciteit) van een accommodatie als er langdurig sprake is van meer dan de 
geraamde frictieleegstand (of langdurig sprake is van een tekort aan m2 in ruimten, velden enz.). De 
term langdurig is vervolgens afhankelijk van de aard van de activiteiten.  
 
Bij structurele overcapaciteit van een accommodatie zullen de nog participerende functies in een 
accommodatie elders ondergebracht worden. De accommodatie zelf zal, indien van toepassing, 
meegenomen worden in de herontwikkeling van de omgeving. Afhankelijk van de ontwikkeling zal het 
gebouw dan verkocht, herbestemd of gesloopt worden. 
Alleen ter overbrugging kunnen de leegstaande locaties dan tijdelijk ingezet worden voor verhuur 
tegen een lager cq. laag huurtarief voor bijvoorbeeld het huisvesten van kunstenaars of andere 
maatschappelijke participanten/activiteiten. Daarmee wordt het kraken van een accommodatie tevens 
voorkomen. Indien tijdelijk voor een dergelijk constructie gekozen wordt, is het eigenaaronderhoud 
van de accommodatie voor rekening van de gebruiker. 
 
Bij functies als cultuur, binnensport (met name in de piekuren) en binnen het gehele cluster 
gezondheid daarentegen is er zowel in de huidige situatie (of op korte termijn) als naar de toekomst 
toe lijkt er sprake te zijn van ondercapaciteit. Bij structurele ondercapaciteit van een accommodatie 
wordt gekeken naar het inzetten van reeds vrijgevallen accommodaties in de nabijheid, om daar 
gebruikersgroepen onder te brengen. Ook wordt gekeken of gebruik gemaakt kan worden van 
marktinitiatieven (zoals een ontmoetingsplek creëren in een zorgcentrum voor de hele buurt). Als dat 
niet haalbaar is worden de opties verbouw, aanbouw of zelfs nieuwbouw overwogen.  
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Zoals aangegeven worden de behoefteramingen gerelateerd aan de geldende normeringen. Zo zijn 
voor bijvoorbeeld onderwijs (primair, voortgezet en beroeps) en kindpartners (peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang) gemeentelijke accommodatieverordeningen van toepassing en gelden voor 
binnensport en buitensport zowel de normeringen NOC*NSF, de richtlijnen vanuit bonden én op 
onderdelen de gemeentelijke verordening. Met betrekking tot overige accommodaties wordt uitgegaan 
van landelijke benchmarkgegevens in vergelijkbare gebieden. 
 
 
3.5 Uitgangspunt Eigendom & Verhuur  
Onderstaand wordt ingegaan op de keuzemogelijkheden rondom het eigendom van accommodaties 
en in het verlengde daarvan de mogelijkheden met betrekking tot verhuur.   
 
3.5.1 Eigendom 
Het eigendom van een accommodatie kan bij verschillende partijen liggen. Globaal gezien zijn er een 
viertal eigendomssituaties denkbaar, waarbij het eigendom ligt bij:  

• het bevoegd gezag, voorzover dit een zelfstandige rechtspersoon is; 

• de gemeente Heerlen; 

• een derde partij, zoals een woningbouwvereniging of een andere privaatrechtelijke partij; 

• een constructie als een Vereniging van Eigenaren (VVE).  
 
Om de eigendomsconstructie van bijvoorbeeld een BMV of een sporthal zo eenvoudig, transparant en 
duidelijk te maken, gaat de voorkeur uit naar een eigendomsverhouding waarbij sprake is van slechts 
één eigenaar. Specifiek bij scholen wordt er in het spraakgebruik ook nog eens onderscheid gemaakt 
tussen het juridisch eigendom (als zodanig vastgelegd in het Kadaster via een notariële akte) en het 
economisch eigendom (claimrecht). Waar nodig kan een Vereniging van Eigenaren of stichtingsvorm 
uitkomst bieden, echter uitsluitend wanneer dit geen onnodige complexiteit met zich meebrengt.  
 
Bovenstaande laat zien dat de rol van de gemeente Heerlen niet altijd de eigendomsrol hoeft te 
betekenen. Daar waar mogelijk, rekening houdend met de risicoanalyse op zowel bestuurlijk, 
financieel als organisatorisch vlak, dient ook het particulier of commercieel initiatief ingezet te worden 
voor het wegzetten van maatschappelijke activiteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld gemeenschappelijke 
ruimten in een verzorgingstehuis voor een breder publiek opengesteld worden en kunnen agogische 
beweegactiviteiten ook in fitnesscentra gegeven worden. 
 
3.5.2 Verhuur 
Op het moment dat het eigendom bij een bepaalde partij ligt, kan deze partij besluiten om ruimten te 
verhuren aan derden. Bij verhuur zijn globaal een tweetal mogelijkheden:  

• Vaste verhuur versus incidentele verhuur 

• Verhuur aan maatschappelijke partijen versus verhuur aan commerciële partijen 
 
Vaste verhuur en incidentele verhuur 
Onder vaste verhuur verstaan we het voor een langere periode aan een vaste gebruiker verhuren van 
bepaalde ruimten. Bij incidentele verhuur worden de ruimten ook incidenteel verhuurd aan een partij.   
 
Verhuur aan maatschappelijke partijen  
Zowel bij vaste verhuur als bij incidentele verhuur dient de verhurende partij tot een tariefbepaling te 
komen. Daar waar het gaat om verhuur van gemeentelijk vastgoed aan maatschappelijke partijen is 
het voorstel om te komen tot sociale huur. In de tabel op de volgende pagina wordt daarop specifiek 
ingegaan. Dit voorstel wijkt overigens af van de in 2008 vastgestelde nota Vastgoedbeleid, waarbij 
kostendekkende huur gevraagd wordt aan alle hurende partijen. Door voortschrijdend inzicht is 
geconcludeerd dat kostendekkende huur voor maatschappelijke partijen niet haalbaar is. Hieronder 
wordt daar dieper op ingegaan. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

In onderstaande tabel worden twee huurvormen beschreven m.b.t. ons eigen maatschappelijk 
vastgoed.   
 
 

Verhuurvormen van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 
 

Soort Kostendekkende huur Sociale huur 

Omschrijving Huur waarin alle instandhoudingkosten 
voor de eigenaar doorbelast worden 
aan de huurder, maar zonder winst 
(zoals bij marktconforme huur), 
inhoudende: 

• Afschrijving 

• Rente 

• Erfpacht (indien van toepassing). 

• Belastingen (OZB, lozingsrecht, 
verontreinigingsontheffingen, e.d.). 

• Verzekeringen (met name 
opstalverzekering). 

• Onderhoud eigenaardeel (conform 
huurcontract). 

• Beheerkosten door het bureau 
Vastgoedbeheer (geïnvesteerde 
uren). 

 

Huur waarin instandhoudingkosten voor de 
eigenaar doorbelast worden, exclusief 
afschrijving en rente en zonder winst, 
inhoudende: 

• Erfpacht (indien van toepassing). 

• Belastingen (OZB, lozingsrecht, 
verontreinigingsontheffingen, e.d.). 

• Verzekeringen (met name 
opstalverzekering). 

• Onderhoud eigenaardeel (conform 
huurcontract). 

• Beheerkosten door het bureau 
Vastgoedbeheer (geïnvesteerde uren). 

 

Huurder Kostendekkende huur wordt 
doorberekend aan alle andere 
instellingen dan bij sociale huur.  

Sociale huur wordt doorberekend aan de door 
de gemeente structureel gesubsidieerde 
organisaties, die een belangrijke bijdrage 
leveren aan de gemeentelijke sociale doelen 
en waarvan het gemeentelijk subsidie de 
grootste inkomensbron is. 

 
 

Voor- en nadelen van de verhuurvormen 
 
Soort Kostendekkende huur Sociale huur 

Voordelen * Feitelijke kosten van een accommodatie 
zijn inzichtelijk en overzichtelijk 
* Geen indirecte subsidies meer middels 
het aanbieden van huisvesting onder de 
kostprijs 
* Investering in accommodatie wordt 
terugverdiend 
 

* Betaalbaar voor alle gebruikers (-groepen) 
* Voor het merendeel van de gebruikers 
vergelijkbaar met huidige situatie 
* Inzichtelijke welke gebruikers ‘professioneel’ zijn 
(oneigenlijke activiteiten) 

Nadelen * Relatief hoge huurprijzen bij nieuwbouw-
accommodaties en ‘luxere’ accommodaties 
(t.o.v. huidige situatie) 
* Niet betaalbaar voor alle 
gebruikersgroepen 
* Concurrentie tussen de verschillende 
accommodaties (cq. verhurende partijen) 
ten koste van het maatschappelijk 
rendement 

* Beperkt inzichtelijk wat een accommodatie feitelijk 
kost 
* Investering in accommodatie wordt niet 
terugverdiend 
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Voorgesteld wordt om over te gaan tot het vragen van sociale huur aan de hierboven beschreven 
organisaties. Om dit begrip concreet te maken, worden onderstaand enkele vraagstellingen 
hieromtrent uitgewerkt:  
 
Welke toegevoegde waarde levert de voorkeur voor sociale huur voor maatschappelijke activiteiten? 
Maatschappelijke organisaties - zoals vrijwilligersorganisaties, doelgroeporganisaties en 
welzijnsorganisaties- hebben onvoldoende financiële draagkracht om alle kosten die een gebouw met 
zich meebrengt te betalen (dus ook de kapitaallasten). Indien toch alle kosten in de huurprijs worden 
meegenomen, dan zal de gemeente Heerlen deze gesubsidieerde maatschappelijke organisaties (die 
de gemeentelijke beleidsdoelen nastreven) tegemoet dienen te komen d.m.v. het subsidieinstrument. 
 
Om het “rondpompen” van geld te voorkomen is het eenduidiger en minder bureaucratisch om een 
vast deel van de kosten voor een accommodatie in de huurprijzen te verdisconteren en een deel van 
de kosten (zijnde kapitaallasten) niet. Hierdoor wordt tevens de prikkel bij de gebruiker behouden dat 
het gebruik van een gemeentelijke accommodatie geld kost en wordt daarmee getriggerd om op zoek 
te gaan naar een geschikte accommodatie en hiermee ook zorgvuldig om te gaan. 
 
Wat gebeurt er dan met de kapitaallasten? 
De kapitaallasten worden afgedekt binnen de (structurele) ruimte in de begroting. Veelal is die 
aanwezig binnen een bepaald programma. Indien dit niet het geval is zal de raad gevraagd worden 
ruimte te maken.  
 
Moeten we een spaarpotje maken voor herbouw of vervanging van een gebouw in de toekomst? 
We sparen niet voor herbouw of vervanging van een gebouw in de toekomst. Dat hebben we vrijwel 
nooit gedaan en dat is ook niet nodig: het heeft weinig zin om in een krimpende markt te gaan sparen 
voor een accommodatie waarvan we niet weten of daar naar de toekomst toe nog behoefte voor is.  
 
In welke gevallen wordt afgeweken van de sociale huur? 
In het geval van structurele leegstand van een accommodatie, welke voorlopig niet meegenomen 
wordt in een herontwikkeling van een gebied, niet verkocht kan worden of gesloopt wordt, kan een 
accommodatie voor een (zeer) laag tarief verhuurd worden aan een maatschappelijke gebruiker met 
een (zeer) beperkte financiële draagkracht. Hierbij valt te denken aan de kledingbank of aan 
kunstenaren.      
 
Zoals eerder aangegeven is het voorstel om over te gaan tot het vragen van sociale huur. Afhankelijk 
van de draagkracht van de gebruiker zal op grond van de Algemene Subsidieverordening beoordeeld 
worden of de gebruiker in aanmerking komt voor aanvullende subsidie en/of voor huisvestingskosten 
(bij financieel zeer geringe draagkrachtige organisaties). 
 
Tot slot is het zo dat bovenstaande tariefbepaling niet geldt voor een paar grote, dure accommodaties: 
Schunck Glaspaleis, Parkstad Limburg Theater, ’t Patronaat en Historisch Goud (incl. 
Thermenmuseum en Rijckeyt). Voor deze accommodaties worden weer andere afspraken gemaakt.  
 
Verhuur aan commerciële partijen 
Voor commerciële partijen worden veelal commerciële, marktconforme huurprijzen gehanteerd. Het 
gaat hier om de werkelijke kosten plus een toeslag, waar geen huisvestingssubsidie tegenover staat. 
Gangbare bedragen in de huidige situatie zijn bedragen tussen € 100,- en € 150,- per m2 per jaar. Bij 
verhuur aan commerciële partijen geldt dat zowel uniformering als maatwerk mogelijk is.   
 
 
3.6 Uitgangspunt Beheer & Exploitatie 
Met betrekking tot het dagelijks beheer en de daarmee samengaande exploitatie gaat de voorkeur uit  
naar het aanstellen van één beherende afdeling (m.b.t. het beheer) binnen de gemeente en ook één 
systematiek (m.b.t. de exploitatie) voor het gemeentelijk, maatschappelijk vastgoed.  
Zeker daar waar sprake is van multifunctionele accommodaties toe dient duidelijk uitgedragen te 
worden dat er dus sprake is van één beherende organisatie en meerdere gebruikers.  
 
Het beheer dient professioneel aangepakt te worden. Bij avondopenstelling is, volgens het VNG 
model, 2 fte professioneel beheer nodig. Dit professioneel beheer kan uiteraard, waar nodig, 
aangevuld worden met vrijwilligers.  
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Van belang is dat bij realisatie van de (multifunctionele) accommodatie het beheer en exploitatie reeds 
vanaf de voorbereiding meegenomen dient te worden. 
 
Daar waar het gaat om beheer en onderhoud van (deels) particuliere gebouwen waar 
maatschappelijke activiteiten plaatsvinden is maatwerk nodig. De kosten zijn uiteraard niet volledig 
voor rekening van de gemeente. Vaak wordt middels subsidie aan een maatschappelijke partij al 
tegemoetgekomen aan huisvestingskosten.   
 
Tot slot is het qua exploitatie niet de bedoeling dat in maatschappelijke accommodaties activiteiten 
ontplooid worden met een para-commercialistisch karakter (zoals communies, babyborrels, e.d.). Dit 
in verband met vervalsing van concurrentie t.o.v. commerciële partijen. Een uitzondering hierop 
vormen gemeenschapshuizen die geen concurrentiepositie innemen t.o.v. horeca-uitbaters, omdat 
deze er gewoonweg in de nabijheid niet zijn/ of omdat deze geen vergelijkbaar aanbod hebben.   
Voorts kunnen feestelijke activiteiten in de maatschappelijke accommodaties plaatsvinden, voor zover 
ze bijdragen aan de doelen van de gebruikersgroepen, binnen de mogelijkheden van de 
gebruikersovereenkomst (zoals een huurovereenkomst) en binnen de kaders van de Drank- en 
Horecawet. 
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BIJLAGE 1 PROCESMODEL IMAH 
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BIJLAGE 2 Indeling in stadsdelen en buurten 
 
 

 


