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Onderwerp: 

Vaststelling van de strategische partners in het kader van het accommodatiebeleid 

Kennisnemen van: 

De tussenstap in het kader van de accommodatiebeleid. 

Inleiding: 

Deze RIB informeert u over een tussenstap in het proces om te komen tot een vastgesteld 
accommodatiebeleid voor maatschappelijk vastgoed. De tussenstap volgt uit het coalitieakkoord van De 
Onafhankelijken en WD/D66 en de wijze waarop burgemeester en wethouders daar invulling aan willen 
geven. 
De tussenstap geeft inzicht in de maatschappelijke organisaties die we als gemeente huisvesting willen 
aanbieden, de zogenaamde strategische partners. Deze hebben wij bepaald aan de hand van de 
Algemene Subsidieverordening Oudewater (ASO) en de Subsidie Uitgangspunten Notitie (SUN). 

Aan de hand van de uitkomsten van dit inventariserende onderzoek kan het Team Vastgoed de 
noodzakelijk capaciteit van het maatschappelijk vastgoed bepalen. Dat kan overigens niet vanuit een 
blanco situatie. Uw raad heeft namelijk bepaald dat De Klepper voor Oudewater behouden blijft. En dat de 
gemeentelijke bijdrage op het niveau blijft dat nodig is om de voorziening in stand te houden. Hoe het 
beheer van De Klepper eruit komt te zien is nog ongewis. „We betrekken alle serieus geïnteresseerde 
initiatiefnemers bij het beheer van de accommodatie, om tot verdere ontwikkeling en bezetting van de 
Klepper te komen," staat opgetekend in het coalitieakkoord. 



De exploitatie en het beheer van het (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed, kan ook niet los worden 
gezien van particuliere aanbieders van ruimten. Denk bijvoorbeeld aan het Muziekhuis Oudewater. Dat 
biedt nu al onderdak aan enkele organisaties die in het verleden gebruik maakten van gemeentelijke 
accommodaties. Datzelfde geldt voor scholen, sportclubs of particuliere verhuurders. Die informatie is van 
belang om de gewenste en noodzakelijke capaciteit van ons maatschappelijk vastgoed voor nu en in de 
toekomst vast te stellen. 

In dit verband is het ook van belang om te anticiperen op de ontwikkelingen met betrekking tot sporthal De 
Noort Syde. In de eerste plaats constateert het bestuur van de Stichting Sporthal Oudewater (SSO) dat de 
bezetting onder druk staat. Daarnaast expireert in 2021 - na een periode van 30 jaar - het recht van opstal. 
Dan is het gebouw volgens het SSO-bestuur tevens toe aan een ingrijpende renovatie. Het bestuur ziet dit 
als een natuurlijk moment om zich te bezinnen op zijn toekomst. Mogelijk dat zich hier eenzelfde scenario 
aandient zoals dat eind 2015 bij De Klepper het geval was. Toen deed het stichtingsbestuur het eigendom 
en beheer over aan de gemeente. 

Kernboodschap: 
Door het vaststellen van de strategische partners wordt het mogelijk de omvang van het (toekomstige) 
maatschappelijk vastgoed te bepalen, met als uitgangspunt het gedeeld gebruik van ruimten (waar mogelijk). 

Financiën 
N.v.t. 

Vervolg: 

Na vaststelling van de strategische partners kan het Team Vastgoed een advies voorbereiden over de 
omvang van het (toekomstig) maatschappelijk vastgoed, e.e.a. gebaseerd op - waar mogelijk - gedeeld 
gebruik van ruimten. 

Bijlagen: 

Overzicht van strategische en niet-strategische partners. 

De wnd. Secretaries 

Ir. W.J. Tempel 

De burgemeester 

mr. áťs. P. Verhoeve 



Bijlage 1 

1- ASO en SUN zijn van invloed 
Net als alle andere gemeenten beschikt de gemeente over een Algemene Subsidieverordening Oudewater 
(in Oudewater de ASO genoemd, vastgesteld d.d. 31-10-2013). In dit document zijn de algemene 
subsidieregels omschreven en ligt de reikwijdte van de verordening vast. In Oudewater kan onder andere op 
de beleidsterreinen cultuur, recreatie (inclusief sport) subsidie worden verstrekt. In de ASO 2013 zijn twee 
soorten subsidies opgenomen: 
1. Jaarlijkse subsidie: subsidie voor activiteiten die van jaar tot jaar plaatsvinden of zich uitstrekken 

over meerdere jaren met een structureel karakter. 
2. Eenmalige subsidie: subsidie voor incidentele projecten of activiteiten die niet behoren 

tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en voor een van tevoren afgebakende 
periode, die niet langer dan drie jaar is of eenmalig zullen plaatsvinden. 

In de Subsidie Uitgangspunten Notitie (SUN) zijn de onderliggende beleidsregels van de 
subsidieverstrekking vastgelegd en ligt vast welke activiteiten er in aanmerking komen voor subsidie en wat 
het toetsingskader is. Zo kan in de gemeente Oudewater subsidie worden verleend voor activiteiten die 
bijdragen aan: 
1. De lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners van de gemeente Oudewater. 
2. De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Oudewater. 
3. Het behoud en de bevordering van het woon- en leefklimaat van de gemeente Oudewater. 
4. Het behoud van cultuur- en cultuurhistorische waarden van en in de gemeente Oudewater. 
5. De sociale, culturele, creatieve of kunstzinnige vorming van inwoners van de gemeente Oudewater. 
6. Innovatie ontwikkelingen en/of toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de bestaande 

gesubsidieerde instellingen. 

2- Basis voor het bepalen van de strategische partners 
Verenigingen die in 2017 subsidie genieten - en dus voldoen aan de bepalingen van de ASO en SUN -
kunnen als zogenaamde strategische partners (1-5) worden aangemerkt. Organisaties waarvoor we ons als 
gemeente verantwoordelijk voelen deze te faciliteren bij het bieden van huisvesting. In dit geval betekent dit 
een continuering van de huidige huurrelatie, omdat deze organisaties reeds gebruik maken van 
(gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed. 
De huisvestingsgegevens zijn ontleend aan de inventarisatie van maart 2016 (opgaven van verenigingen). 

Vereniging/organisatie Maakt gebruik van: Aantal 
m2 

Uren per week 

1 Bibliotheek Het Groene Hart Cultuurhuis 470 18 
2 Heksenketel Tjonkie 46 1) 5 
3 Jeugdwerk Oudewater Tjonkie 47 12 (in mrt en nov) 
4 Onderling Sterk Tjonkie 47 3 
5 EHBO Kantine Eiber 100 5 

1) Hekenketel heeft exclusief gebruik van een ruimte en maakt gebruik van het buitenterrein en alle ruimten van Tjonkie gedurende de 
gehele zomervakantie in aanloop naar de Heksenketelweek (de laatste week van de zomervakantie). 

3- Ook strategisch partner, maar zonder huur van maatschappelijk vastgoed 
Oudewater telt momenteel drie verenigingen die nu subsidie genieten en dus voldoen aan de bepalingen van 
de ASO en SUN, maar momenteel op basis van eigen keuzes geen gebruik maken van (gemeentelijk) 
maatschappelijk vastgoed. 
Dat geldt overigens niet voor OZV. Deze zwem- en poloclub gebruikt de kantine van zwembad Ons 
Statenbad. De Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) exploiteert tot en met de zomer van 2018 het 
zwembad, de opstallen zijn eigendom van de gemeente. Mogelijk heeft de bouw van een nieuw zwembad 
gevolgen voor de huisvesting van OZV. 

3 



Vereniging/organisatie Maakt gebruik van: Aantal 
m2 

Uren per week 

6 Artozona Muziekhuis n.v.t. 
7 O.Z.V zwembadkantine n.v.t. 
8 Muziekgroep Oudewater Bedrijfshal n.v.t. 

4- Ook strategisch partner, maar zonder belasting maatschappelijk vastgoed 
Verenigingen die nu subsidie genieten en dus voldoen aan de bepalingen van de ASO en SUN, maar niet 
zijn aangewezen op De Klepper, Tjonkie, Cultuurhuis of de kantine van De Eiber. 

Vereniging/organisatie Maakt gebruik van: Aantal m2 Uren p/w 
9 Badminton Club Oudewater Sporthal De Noort Syde n.v.t. 
10 Jupiter (volleybal) Sporthal De Noort Syde n.v.t. 
11 SVO (schaats/skeeler) Statenland (kantine/kleedk./baan) n.v.t. 
12 Turntogether (gym) Sportzaal De Eiber n.v.t. 
13 Speeltuinver. De Bijenkorf Buitenruimte n.v.t. 
14 Speeltuinver. Pinkeltje Buitenruimte * opslag n.v.t. 

(Buiten dit overzicht zijn gehouden de toeristische organisaties als TIP, Touwmuseum, PROUD enz.) 

5- Geen strategisch partner, maar momenteel wel huurder van maatschappelijk vastgoed 
Verenigingen en organisaties (15-31) die in 2017 geen subsidie genieten, maar momenteel wel gebruik 
maken van (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed. 
In De Klepper gaat het vooral om het exclusieve gebruik van diverse ruimten, zonder dat deze permanent in 
gebruik zijn. De onderstaande organisaties dragen weliswaar bij aan de sociale cohesie en levendigheid van 
de stad, maar voldoen niet aan de bepalingen van de ASO en SUN. Daarom rekent de gemeente het niet 
primair tot haar taak deze organisaties te faciliteren bij het accommoderen. Dat laat onverlet dat deze 
organisaties gebruik mogen maken van beschikbaar gemeentelijk vastgoed tegen een kostendekkende 
huurvergoeding. 
De huisvestingsgegevens zijn ontleend aan de inventarisatie van maart 2016 (opgaven van verenigingen). 

Vereniging/organisatie Maakt gebruik van: Aantal 
m2 

Uren per 
week 

15 Dabar kerkgemeenschap Cultuurhuis (grote zaal) 105 4 
16 New Creation Cultuurhuis (muzieklokaal) 75 4 
17 De Wilgenstreek Cultuurhuis (schoollokaal) 12 
18 Kleicollectief (Els Versseveld) Cultuurhuis (schoollokaal) 12 
19 OJO Klepper ('eigen' ruimte) 65 12 
20 Ambassade Koninkrijk Gods Klepper ('eigen' ruimte) 90 30-40 
21 Well for you Klepper ('eigen' ruimte) ? 
22 KPJ Sjoud Klepper ('eigen' ruimte) 72 20 
23 The Sound Klepper ('eigen' ruimte) 52 20 
24 Yoga Art Klepper ('eigen' zolder) 39 ? 
25 Bridgeclub Grote zaal 185 4 
26 Incidentele verhuur (o.a. carnaval) Grote zaal en bodega 185 ? 
27 Projectkoor Cessibon Tjonkie (grote zaal) 90 2 avonden 
28 Ons Accordeon Clubje Tjonkie (kleine zaal) 48 1 avond p.m. 
29 Treatief Tjonkie (grote zaal) 90 ? 
30 Schaakvereniging Kijk Uit Kantine Eiber 100 4 
31 Enjoy Perfect Pilatus Kantine Eiber 100 2 

(Mogelijk dat de genoemde verhuurgegevens niet meer helemaal actueel zijn, maar zij geven wel een indicatie). 
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Resumé: 
De onder 1-14 genoemde organisaties hebben wij als strategische partners aangemerkt. Daarvan hoeft 
momenteel alleen in de huisvestingsbehoefte worden voorzien van de organisaties genoemd onder 1-5. 
De onder 15-31 genoemde organisaties leveren een bijdrage aan de sociale cohesie en levendigheid van de 
binnenstad, maar de gemeente ziet het niet als haar primaire verantwoordelijkheid het huisvesten van deze 
organisaties alsnog te faciliteren. Uiteraard kunnen deze organisaties gebruik (blijven) maken van 
beschikbaar maatschappelijk vastgoed tegen een kostendekkende huurvergoeding. 
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