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Geachte SP fractie en Lokaal Belang fractie, 

Op 27 juli 2015 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het collegebesluit om de verkoop 
(inclusief exploitatie) van ontmoetingsgebouw de Kwaksmölle in Varsseveld niet te gunnen aan stichting 'de 
Kwaksmölle' en het gebouw per 1 november 2015 niet meer beschikbaar te stellen voor maatschappelijke 
activiteiten. Wij hebben uw vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In deze brief 
leest u de reactie op uw vragen. 

1. De Kwaksmölle (gestart als vrijwilligersinitiatief) is sinds vele jaren een laagdrempelig 
ontmoetingscentrum in Varsseveld. ledereen kan er terecht. Heeft u persoonlijk contact gehad met 
de huidige gebruikers. Heeft u geïnventariseerd wat de "ruimte-wensen" (zowel financieel als 
ruimtelijk) zijn van de huidige gebruikers. Zo ja, mogen wij een overzicht ontvangen, zo nee, waarom 
niet. Is er voor elke gebruiker een alternatief? 
Vanaf oktober 2013 hebben gebiedsmakelaar en adviseurs van de gemeente bijeenkomsten bijgewoond en 
georganiseerd waar ook de gebruikersgroepen aanwezig waren. Wij hebben in beeld wie de 12 vaste 
gebruikersgroepen van de Kwaksmölle zijn en welke activiteiten zij hoofdzakelijk uitvoeren. Een deel van de 
gebruikersgroepen heeft er het hele jaar door activiteiten. Een aantal groepen zit er een bepaalde periode 
van het jaar, zoals het Kinderkamp en het Organisatiecomtié van de Dag van de Ouderen. 
Uit gesprekken met gebruikersgroepen blijkt dat zij over het algemeen naar tevredenheid gebruik gemaakt 
hebben van locatie de Kwaksmölle. Dat komt onder andere door de uurprijs (€ 12,75 per uur, 
gas/water/elektra voor rekening van de gemeente) voor gebruik van het gebouw. 
Primair is het zoeken van alternatieve huisvesting een verantwoordelijkheid van de gebruikers zelf. Als 
gemeente ondersteunen we hen waar nodig en waar mogelijk. In Varsseveld zijn voldoende voorzieningen 
waar gebruikers hun activiteiten kunnen voortzetten. In bijgaand overzicht (bijlage 1) treft u een (niet 
uitputtende) opsomming van accommodaties. 

2. Welke ambtelijke bemoeienis is er organisatorisch geweest vanaf het moment dat de Stichting 
toestemming kreeg om de Kwaksmölle te exploiteren (14-01-2014): 
_ met de Stichting 
_ met de exploitatie van de Kwaksmölle? 
_ Heeft de stichting taken voor de gemeente verricht? Zo ja, welke? 
Stichting: De stichting heeft diverse keren contact gehad met/via onder andere de gebiedsmakelaar over 
beheertechnische zaken gedurende het tijdelijke gebruik. Aan de stichting is door de gemeente geen 
verplichting opgelegd over het tijdelijk beheren van de Kwaksmölle (een mogelijk alternatief was 
sleutelbeheer geweest, waarbij gebruikers zelfde deur open doen en eventueel eigen consumpties regelen). 
Exploitatie: De gebruikers betalen sinds 1-1-2014 de uurvergoeding rechtstreeks aan de gemeente. Gas, 
water en elektra zijn voor rekening van de gemeente. Voor het opstellen van een exploitatie voor het 



toekomstplan heeft de stichting de exploitatiecijfers van de gemeente ontvangen. Daarnaast heeft de 
stichting zelf rechtstreeks van voormalig stichting Fidessa Welzijn de meest recente cijfers ontvangen. De 
gemeente heeft in haar verkoopvoorwaarden aangegeven dat zij geen subsidie verstrekt. Niet eenmalig in 
de investering, en ook niet in de jaarlijkse exploitatie van de stichting. 
Gemeentetaken: De stichting heeft op eigen initiatief en op eigen risico het beheer voor haar rekening 
genomen. Dagelijkse zaken als boodschappen en schoonmaak nam de stichting namens de gebruikers voor 
haar rekening. 

3. Is er vanuit de gemeente actief ambtelijke ondersteuning aangeboden aan de Stichting t.a.v. de 
planvorming van dit burgerinitiatief? Zo ja, welke? Indien niet, waarom niet? 
De adviseurs en de gebiedsmakelaar waren beschikbaar voor vragen. Er zijn waar nodig en wenselijk 
gegevens doorgestuurd (Handleiding 'Het schrijven van een projectplan', exploitatiegegevens Kwaksmölle, 
document met gemeentelijke randvoorwaarden en toetsingscriteria). Vanuit het welzijnswerk is 
ondersteuning aangeboden aan beide initiatiefgroepen. Dit is in lijn met de manier waarop wij omgaan met 
inwonersinitiatieven: wij faciliteren, verbinden en stellen vooraf een aantal spelregels/kaders vast, maar wij 
nemen het initiatief niet over. 

In het jaar 2014 heeft de gemeente diverse gesprekken gevoerd met de (toen nog) twee initiatiefnemers. 
Beide initiatiefnemers kwamen voort uit de huidige gebruikersgroepen van de Kwaksmölle. Hun plannen 
bevatten goede elementen. De eerste ambtelijke inspanning was gericht op het laten samenwerken van 
deze twee partijen. De gemeente heeft gezorgd voor professionele mediationgesprekken (externe 
begeleiding) tussen deze twee initiatiefgroepen. Helaas hebben deze gesprekken niet geleid tot een 
samenwerking. In oktober 2014 hebben de initiatiefnemers (twee separate initiatiefgroepen) hun eigen 
plannen gepresenteerd aan de gebruiksgroepen en aan Varssevelds Belang. Deze toehoorders konden 
echter geen unanieme keuze voor één van de plannen maken. Ook door hen werd de suggestie voor 
samenwerken geopperd. Samenwerking tussen beide partijen bleek echter niet mogelijk. Daarom heeft de 
gemeente de regie meer naar zich toegetrokken. Er is een beoordelingsprocedure opgestart, waarbij op 
basis van vooraf vastgestelde toetsingscriteria (deze sloten aan bij de toetsingscriteria die al eerder in het 
proces zijn gecommuniceerd) beide plannen zouden worden beoordeeld. Kort voordat de procedure van 
start zou gaan heeft een van de initiatiefnemers zich teruggetrokken. De andere initiatiefnemer (de stichting 
Kwaksmölle, die ook het beheer regelt op dit moment) heeft wel een plan ingediend. 

4. Welke Varsseveldse accommodatie aanbieders waren aanwezig op de bijeenkomst op 15 juni 2015. 
Graag ontvangen wij het verslag van deze avond, met daarbij alle resultaten van de enquête die 
gehouden is onder de accommodatie aanbieders. 
De volgende partijen zijn betrokken bij de ruimte-inventarisatie: 
Stichting De Eendracht, Stichting Borchuus Kulturhus, Stichting Hofshuus / Gesinkschure, Zorgcentrum de 
Bettekamp, Stichting de Kwaksmölle, OBS Op Koers / kinderopvang Zonnekinderen, 
CBS de Meeander, Café zaal D'Olde Mölle, Snackbar de Heer, Brasserie 08, Varsseveldse Industrie 
Vereniging, Varssevelds Belang, Gemeente Oude IJsselstreek. 
Betrokken maar niet aanwezig tijdens bijeenkomst 15 juni: Chinees Restaurant Fu-Hing, H.C.R. de Ploeg, 
Initiatiefgroep de Nieuwe Halte. 

Als bijlage treft u een powerpoint presentatie met uitkomsten van de inventarisatie (bijlage 2). Daarnaast treft 
u het verslag, in de vorm van een bloemlezing, aan (bijlage 3). 

5. Zoals genoemd in het college voorstel onder punt 2.1 zijn er accommodaties in Varsseveld die in 
de problemen komen, wanneer ze niet meer huurders krijgen. Welke 
maatschappelijke ruimtes zijn dit en welke rol is er in deze situaties voor de gemeente? 
De exploitatie van een accommodatie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. 
Zoals bekend heeft het bestuur van stichting Borchuus een subsidie in de realisatiekosten van het pand 
ontvangen en daarnaast in 2013 een aanvullende subsidie ontvangen waar uw gemeenteraad in juni 2013 
mee heeft ingestemd. De bijdrage aan het Borchuus gaat gepaard met een herstelplan, waarbij de 
gemeente met het bestuur van het Borchuus om tafel zit om de voortgang te bewaken. Ook andere 
accommodaties geven aan dat ze, kijkend naar de toekomst, graag meer huurders willen verwelkomen. 'De 
Eendracht' is recentelijk gerenoveerd en hier is nog plek. Ook basisschool de Meeander geeft aan dat ze, 
als brede school in ontwikkeling, graag meer huurders verwelkomt. Daarnaast heeft Varsseveld diverse 
horecabedrijven met voldoende zaalruimte. Horeca is een commerciële partij waar de gemeente geen 
directe bemoeienis mee heeft. Horeca vervult een maatschappelijke rol als het gaat om het huisvesten van 
verenigingsactiviteiten. Levendige horeca in de centra van dorpen zorgt voor activiteit. Mensen ontmoeten 



elkaar, er ontstaan nieuwe ideeën die vaak een verrijking zijn voor de samenleving. Voor het aantrekkelijk 
houden van de centra (tegengaan verpaupering en leegstand) is horeca ook een belangrijke speler. 

6. De "Kameleon" in Terborg is destijds gesloten om activiteiten te bundelen. Heeft er een 
evaluatie/inventarisatie plaatsgevonden wat het effect is geweest op sluiting van deze locatie als 
gemeentelijke activiteit? Zo ja, kunnen wij deze evaluatie ontvangen? Zo nee, waarom niet? 
7. Heeft de sluiting van de "Kameleon" opgeleverd met wat het college destijds voor ogen had? Zo 
ja, kunt u van de veranderingen een overzicht geven. Zo nee, wat is hiervan dan de reden? 
(Beantwoording vraag 6 én vraag 7) Er is geen evaluatie geweest van het effect van de sluiting van de 
Kameleon op de toenmalige gebruikers. Uw gemeenteraad heeft destijds besloten om brede school de 
Rietborgh te realiseren waarbij activiteiten uit de Kameleon de gelegenheid krijgen om hier gebruik van te 
maken. Niet alle verenigingen uit de Kameleon zijn verhuisd naar de brede school, maar hebben wel elders 
in de nabije omgeving onderdak gevonden. 

8. De Silvoldse bevolking heeft na het voorgenomen besluit van het college om het 
"Pakhuus" te sluiten ten gunste van de "Lichtenberg" het initiatief genomen om het 
"Pakhuus" te behouden. Vindt u niet dat ook de "Kwaksmölle" als vergelijkbaar instituut voor 
Varsseveld behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet? 
Samen met partners in Varsseveld is de vraag onderzocht of de Kwaksmölle als accommodatie nu en in de 
toekomst benodigd is om een toereikend en efficiënt voorzieningenniveau te kunnen bieden als het gaat om 
verenigingshuisvesting in Varsseveld. Wij leveren maatwerk per kern. Om die reden hebben wij ons bij het 
nemen van dit besluit niet gebaseerd op keuzes rondom accommodaties in andere kernen. 

9. Wat maakt volgens het college de situatie bij de "Kwaksmölle" anders t.o.v. de situatie destijds bij 
het "Pakhuus" en de "Kameleon". 
Kwaksmölle, Pakhuus en Kameleon hebben met elkaar gemeen dat ze geëxploiteerd werden door 
voormalig stichting Fidessa Welzijn. De dynamiek van de kernen waarin deze accommodaties gevestigd zijn, 
is echter niet met elkaar te vergelijken. Niet de voormalige exploitant van de locatie is leidend, maar de 
functie die de locatie in de woonkern al dan niet kan toevoegen. Wij laten ons daarom niet leiden door 
besluiten die over de accommodaties op andere locaties zijn genomen. In Varsseveld is voldoende ander 
aanbod waar gebruikers welkom zijn. 

Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem 
dan gerust contact op met Toon Tomberg, Mario Roelvink of Inge Waarlo via het algemene telefoonnummer 
(0315) 292 292 of stuur een email naar m.roelvink@oude-iisselstreek.nl. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

heer M. de Vreeze 

Bijlagen: 
1. Overzicht (niet uitputtend) accommodaties Varsseveld 
2. Powerpoint sheets met uitslag enquête accommodatiehouders 
3. Verslag (oneliners) bijeenkomst met accommodatiehouders 15 juni jl. 
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Onderwerp: beantwoording vragen SP en Lokaal Belang over sluiting 
Kwaksmölle 

Geachte SP fractie en Lokaal Belang fractie, 

Op 27 juli 2015 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het collegebesluit om de verkoop 
(inclusief exploitatie) van ontmoetingsgebouw de Kwaksmölle in Varsseveld niet te gunnen aan stichting 'de 
Kwaksmölle' en het gebouw per 1 november 2015 niet meer beschikbaar te stellen voor maatschappelijke 
activiteiten. Wij hebben uw vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In deze brief 
leest u de reactie op uw vragen. 

1. De Kwaksmölle (gestart als vrijwilligersinitiatief) is sinds vele jaren een laagdrempelig 
ontmoetingscentrum in Varsseveld. ledereen kan er terecht. Heeft u persoonlijk contact gehad met 
de huidige gebruikers. Heeft u geïnventariseerd wat de "ruimte-wensen" (zowel financieel als 
ruimtelijk) zijn van de huidige gebruikers. Zo ja, mogen wij een overzicht ontvangen, zo nee, waarom 
niet. Is er voor elke gebruiker een alternatief? 
Vanaf oktober 2013 hebben gebiedsmakelaar en adviseurs van de gemeente bijeenkomsten bijgewoond en 
georganiseerd waar ook de gebruikersgroepen aanwezig waren. Wij hebben in beeld wie de 12 vaste 
gebruikersgroepen van de Kwaksmölle zijn en welke activiteiten zij hoofdzakelijk uitvoeren. Een deel van de 
gebruikersgroepen heeft er het hele jaar door activiteiten. Een aantal groepen zit er een bepaalde periode 
van het jaar, zoals het Kinderkamp en het Organisatiecomtié van de Dag van de Ouderen. 
Uit gesprekken met gebruikersgroepen blijkt dat zij over het algemeen naar tevredenheid gebruik gemaakt 
hebben van locatie de Kwaksmölle. Dat komt onder andere door de uurprijs (€ 12,75 per uur, 
gas/water/elektra voor rekening van de gemeente) voor gebruik van het gebouw. 
Primair is het zoeken van alternatieve huisvesting een verantwoordelijkheid van de gebruikers zelf. Als 
gemeente ondersteunen we hen waar nodig en waar mogelijk. In Varsseveld zijn voldoende voorzieningen 
waar gebruikers hun activiteiten kunnen voortzetten. In bijgaand overzicht (bijlage 1) treft u een (niet 
uitputtende) opsomming van accommodaties. 

2. Welke ambtelijke bemoeienis is er organisatorisch geweest vanaf het moment dat de Stichting 
toestemming kreeg om de Kwaksmölle te exploiteren (14-01-2014): 
_ met de Stichting 
_ met de exploitatie van de Kwaksmölle? 
_ Heeft de stichting taken voor de gemeente verricht? Zo ja, welke? 
Stichting: De stichting heeft diverse keren contact gehad met/via onder andere de gebiedsmakelaar over 
beheertechnische zaken gedurende het tijdelijke gebruik. Aan de stichting is door de gemeente geen 
verplichting opgelegd over het tijdelijk beheren van de Kwaksmölle (een mogelijk alternatief was 
sleutelbeheer geweest, waarbij gebruikers zelfde deur open doen en eventueel eigen consumpties regelen). 
Exploitatie: De gebruikers betalen sinds 1-1-2014 de uurvergoeding rechtstreeks aan de gemeente. Gas, 
water en elektra zijn voor rekening van de gemeente. Voor het opstellen van een exploitatie voor het 



toekomstplan heeft de stichting de exploitatiecijfers van de gemeente ontvangen. Daarnaast heeft de 
stichting zelf rechtstreeks van voormalig stichting Fidessa Welzijn de meest recente cijfers ontvangen. De 
gemeente heeft in haar verkoopvoorwaarden aangegeven dat zij geen subsidie verstrekt. Niet eenmalig in 
de investering, en ook niet in de jaarlijkse exploitatie van de stichting. 
Gemeentetaken: De stichting heeft op eigen initiatief en op eigen risico het beheer voor haar rekening 
genomen. Dagelijkse zaken als boodschappen en schoonmaak nam de stichting namens de gebruikers voor 
haar rekening. 

3. Is er vanuit de gemeente actief ambtelijke ondersteuning aangeboden aan de Stichting t.a.v. de 
planvorming van dit burgerinitiatief? Zo ja, welke? Indien niet, waarom niet? 
De adviseurs en de gebiedsmakelaar waren beschikbaar voor vragen. Er zijn waar nodig en wenselijk 
gegevens doorgestuurd (Handleiding 'Het schrijven van een projectplan', exploitatiegegevens Kwaksmölle, 
document met gemeentelijke randvoorwaarden en toetsingscriteria). Vanuit het welzijnswerk is 
ondersteuning aangeboden aan beide initiatiefgroepen. Dit is in lijn met de manier waarop wij omgaan met 
inwonersinitiatieven: wij faciliteren, verbinden en stellen vooraf een aantal spelregels/kaders vast, maar wij 
nemen het initiatief niet over. 

In het jaar 2014 heeft de gemeente diverse gesprekken gevoerd met de (toen nog) twee initiatiefnemers. 
Beide initiatiefnemers kwamen voort uit de huidige gebruikersgroepen van de Kwaksmölle. Hun plannen 
bevatten goede elementen. De eerste ambtelijke inspanning was gericht op het laten samenwerken van 
deze twee partijen. De gemeente heeft gezorgd voor professionele mediationgesprekken (externe 
begeleiding) tussen deze twee initiatiefgroepen. Helaas hebben deze gesprekken niet geleid tot een 
samenwerking. In oktober 2014 hebben de initiatiefnemers (twee separate initiatiefgroepen) hun eigen 
plannen gepresenteerd aan de gebruiksgroepen en aan Varssevelds Belang. Deze toehoorders konden 
echter geen unanieme keuze voor één van de plannen maken. Ook door hen werd de suggestie voor 
samenwerken geopperd. Samenwerking tussen beide partijen bleek echter niet mogelijk. Daarom heeft de 
gemeente de regie meer naar zich toegetrokken. Er is een beoordelingsprocedure opgestart, waarbij op 
basis van vooraf vastgestelde toetsingscriteria (deze sloten aan bij de toetsingscriteria die al eerder in het 
proces zijn gecommuniceerd) beide plannen zouden worden beoordeeld. Kort voordat de procedure van 
start zou gaan heeft een van de initiatiefnemers zich teruggetrokken. De andere initiatiefnemer (de stichting 
Kwaksmölle, die ook het beheer regelt op dit moment) heeft wel een plan ingediend. 

4. Welke Varsseveldse accommodatie aanbieders waren aanwezig op de bijeenkomst op 15 juni 2015. 
Graag ontvangen wij het verslag van deze avond, met daarbij alle resultaten van de enquête die 
gehouden is onder de accommodatie aanbieders. 
De volgende partijen zijn betrokken bij de ruimte-inventarisatie: 
Stichting De Eendracht, Stichting Borchuus Kulturhus, Stichting Hofshuus / Gesinkschure, Zorgcentrum de 
Bettekamp, Stichting de Kwaksmölle, OBS Op Koers / kinderopvang Zonnekinderen, 
CBS de Meeander, Café zaal D'Olde Mölle, Snackbar de Heer, Brasserie 08, Varsseveldse Industrie 
Vereniging, Varssevelds Belang, Gemeente Oude IJsselstreek. 
Betrokken maar niet aanwezig tijdens bijeenkomst 15 juni: Chinees Restaurant Fu-Hing, H.C.R. de Ploeg, 
Initiatiefgroep de Nieuwe Halte. 

Als bijlage treft u een powerpoint presentatie met uitkomsten van de inventarisatie (bijlage 2). Daarnaast treft 
u het verslag, in de vorm van een bloemlezing, aan (bijlage 3). 

5. Zoals genoemd in het college voorstel onder punt 2.1 zijn er accommodaties in Varsseveld die in 
de problemen komen, wanneer ze niet meer huurders krijgen. Welke 
maatschappelijke ruimtes zijn dit en welke rol is er in deze situaties voor de gemeente? 
De exploitatie van een accommodatie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. 
Zoals bekend heeft het bestuur van stichting Borchuus een subsidie in de realisatiekosten van het pand 
ontvangen en daarnaast in 2013 een aanvullende subsidie ontvangen waar uw gemeenteraad in juni 2013 
mee heeft ingestemd. De bijdrage aan het Borchuus gaat gepaard met een herstelplan, waarbij de 
gemeente met het bestuur van het Borchuus om tafel zit om de voortgang te bewaken. Ook andere 
accommodaties geven aan dat ze, kijkend naar de toekomst, graag meer huurders willen verwelkomen. 'De 
Eendracht' is recentelijk gerenoveerd en hier is nog plek. Ook basisschool de Meeander geeft aan dat ze, 
als brede school in ontwikkeling, graag meer huurders verwelkomt. Daarnaast heeft Varsseveld diverse 
horecabedrijven met voldoende zaalruimte. Horeca is een commerciële partij waar de gemeente geen 
directe bemoeienis mee heeft. Horeca vervult een maatschappelijke rol als het gaat om het huisvesten van 
verenigingsactiviteiten. Levendige horeca in de centra van dorpen zorgt voor activiteit. Mensen ontmoeten 



elkaar, er ontstaan nieuwe ideeën die vaak een verrijking zijn voor de samenleving. Voor het aantrekkelijk 
houden van de centra (tegengaan verpaupering en leegstand) is horeca ook een belangrijke speler. 

6. De "Kameleon" in Terborg is destijds gesloten om activiteiten te bundelen. Heeft er een 
evaluatie/inventarisatie plaatsgevonden wat het effect is geweest op sluiting van deze locatie als 
gemeentelijke activiteit? Zo ja, kunnen wij deze evaluatie ontvangen? Zo nee, waarom niet? 
7. Heeft de sluiting van de "Kameleon" opgeleverd met wat het college destijds voor ogen had? Zo 
ja, kunt u van de veranderingen een overzicht geven. Zo nee, wat is hiervan dan de reden? 
(Beantwoording vraag 6 én vraag 7) Er is geen evaluatie geweest van het effect van de sluiting van de 
Kameleon op de toenmalige gebruikers. Uw gemeenteraad heeft destijds besloten om brede school de 
Rietborgh te realiseren waarbij activiteiten uit de Kameleon de gelegenheid krijgen om hier gebruik van te 
maken. Niet alle verenigingen uit de Kameleon zijn verhuisd naar de brede school, maar hebben wel elders 
in de nabije omgeving onderdak gevonden. 

8. De Silvoldse bevolking heeft na het voorgenomen besluit van het college om het 
"Pakhuus" te sluiten ten gunste van de "Lichtenberg" het initiatief genomen om het 
"Pakhuus" te behouden. Vindt u niet dat ook de "Kwaksmölle" als vergelijkbaar instituut voor 
Varsseveld behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet? 
Samen met partners in Varsseveld is de vraag onderzocht of de Kwaksmölle als accommodatie nu en in de 
toekomst benodigd is om een toereikend en efficiënt voorzieningenniveau te kunnen bieden als het gaat om 
verenigingshuisvesting in Varsseveld. Wij leveren maatwerk per kern. Om die reden hebben wij ons bij het 
nemen van dit besluit niet gebaseerd op keuzes rondom accommodaties in andere kernen. 

9. Wat maakt volgens het college de situatie bij de "Kwaksmölle" anders t.o.v. de situatie destijds bij 
het "Pakhuus" en de "Kameleon". 
Kwaksmölle, Pakhuus en Kameleon hebben met elkaar gemeen dat ze geëxploiteerd werden door 
voormalig stichting Fidessa Welzijn. De dynamiek van de kernen waarin deze accommodaties gevestigd zijn, 
is echter niet met elkaar te vergelijken. Niet de voormalige exploitant van de locatie is leidend, maar de 
functie die de locatie in de woonkern al dan niet kan toevoegen. Wij laten ons daarom niet leiden door 
besluiten die over de accommodaties op andere locaties zijn genomen. In Varsseveld is voldoende ander 
aanbod waar gebruikers welkom zijn. 

Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem 
dan gerust contact op met Toon Tomberg, Mario Roelvink of Inge Waarlo via het algemene telefoonnummer 
(0315) 292 292 of stuur een email naar m.roelvink@oude-iisselstreek.nl. 

Met vriendelijke groet, 
burgem er en wethouders, 

eester 'i urg 

Bijlagen: 
1. Overzicht (niet uitputtend) accommodaties Varsseveld 
2. Powerpoint sheets met uitslag enquête accommodatiehouders 
3. Verslag (oneliners) bijeenkomst met accommodatiehouders 15 juni jl. 
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Bijeenkomst ruimte voor maatschappelijke vierkante meters in Varsseveld 
maandag 15 juni locatie 't Proathuus in de Bettekamp Varsseveld 

Aanwezig: 
Gebouw 'De Eendracht' 
Stichting Borchuus Kulturhus 
stichting Hofshuus / Gesinkschure 
Zorgcentrum de Bettekamp 
stichting Kwaksmölle 
OBS Op Koers 
CBS de Meeander 
Café Rest. D'Olde Mölle 
Snackbar de Heer 
Brasserie 08 

Dhr. J. Hesselink, Dhr. Kraan 
Mevr. M. Lieferink, Dhr. J. Jansen, Dhr. T. Bussink 
Dhr. B. Peppelman, Mevr. R. Wisselink 
Mevr. H. Bulten, Mevr. M. Griffioen 
Mevr. P. Rutting, Dhr. T. van der Horst 
Mevr. S. Walgemoet 
Mevr. P. Bruijl, dhr. (vertegenwoordiger Zonnekinderen) 
Dhr. Hoefman 
Mevr. B. Matser, dhr. R. Hummelink 
Dhr. S. Gesink 

Varsseveldse Industrie Vereniging 
Varssevelds Belang 

Dhr. 
Dhr. 

N. ten Brinke 
M. van Westerlaak, dhr. C. Schuurman 

Gemeente OU Dhr. T. Tomberg, dhr. M. Ligtenbarg, Mevr. I. Waarlo 

Afwezig: 
Chinees Rest. Fu-Hing 
H.C.R. de Ploeg (m.k.) 
De Nieuwe Halte (m.k.) 

Dhr. K. Man 
Dhr. M. Nelissen 
Mevr. L. de Jong, mevr. E. Schuurman 

***************** 
indeling avond: 
1. Welkom en opening door wethouder van de Wardt 

2. Presentatie enquêteresultaten 
Zie bijlage 

3. Gezamenlijk gesprek a.d.h.v. stellingen 
Oneliners van aanwezigen naar aanleiding van de stellingen en het gesprek 

Als ik kijk naar de toekomst, dan is er te weinig ruimte om alle nieuwe initiatieven een plek te 
geven in Varsseveld 
• Gaat het om geld gemeente? 
• Moeten we niet de discussie starten wat gaat de gemeente sluiten? 
• Nee we zitten hier juist bij elkaar om samen naar de situatie te kijken. Niet vanuit het 

negatieve bekijken, maar positief insteken vanuit 'wat is het beste voor Varsseveld' 
• Oneens met de stelling. 
• In Varsseveld zijn geen nieuwe activiteiten. 
• Jawel, er moet meer aandacht voor jeugd komen. Dat is een uitslag van de grote 

enquête gehouden door Varssevelds Belang. 
• In Varsseveld speelt veel. Jongeren hebben niet altijd een plek. Krijgen niet altijd een 

plek. Op de brede school is plek genoeg. Kleine clubjes kunnen daar gebruik van 
maken. 

• Er is veel ruimte, maar hoe zit het met de vraag? 
• Voor locatie Hummeltje Tummeltje is het duidelijk, die kun je wel slopen. 
• Mensen vinden dat er meer georganiseerd moet worden. Dus wie zegt dat de 

beschikbare ruimtes niet gevuld kunnen worden? 
• Inventariseren wat is de vraag naar ruimtes. 



• Waar zijn de mensen die wat doen nu dan? Misschien vergaderen ze wel bij elkaar thuis 
in de woonkamer, en denken ze dat de beschikbare maatschappelijke of horeca ruimte te 
duur is. 

• Door enquêteren. Waar is precies behoefte aan? 
• Overlast op het plein bij school. Dus graag activiteiten voor de jeugd! 
• Onzekere toekomst waardoor kleine initiatieven lastig op te pakken zijn 
• Kwaksmölle wil na de kermis een inloop organiseren voor jeugd tussen 12 en 17 jaar 
• Initiatieven komen bij ons (kwaksmölle) binnen. We werken samen met kinderkamp 
• Er is overcapaciteit, is er geschikte ruimte genoeg? 
• Toekomst van Varsseveld moet je een geschikte plek geven. Kwaksmölle is enige plek 

waar dat kan volgens mij. 
• Waarom hebben jullie de Kwaksmölle niet gekocht voor het geld dat de gemeente vroeg? 

Antw. Met 70000 euro aankoopkosten kunnen we als stichting de exploitatie niet rond 
krijgen. 

• Mensen kunnen kiezen waar ze terecht kunnen. Ouderen kunnen bij Bettekamp terecht 
en naar Kwaksmölle 

• Ruimtes die er nu zijn meer bekend maken. 
• Kunnen de huidige kwaksmölle activiteiten alleen daar? Borchuus kan ook jongeren een 

plek geven. Wij moeten bepaalde kostprijs vragen anders komen we niet rond. Na 
schooltijd kan het bij basisschool ook. Ligt aan grootte van de groepen. En hoe de 
begeleiding eruit ziet. Olde Mölle kan jongeren ontvangen. Brasserie niet. Voor andere 
groepen wel plek. 

• Als accommodaties subsidies krijgen dan gaat dat ten koste van de horeca 
• Hofshuus houdt eigen broek op, gericht op eenmalig gebruik waar structureel ontvangen 

van verenigingen niet goed in past. 
• Geen subsidie pompen in accommodaties om ze in stand te houden 
• Geen accommodaties maar initiatieven subsidiëren. Tijdelijk. 
• Als het belang groot genoeg is, is er altijd een uitweg. Natuurlijke selectie. 
• Scholen kunnen niet zo makkelijk structureel wat bieden. Dan moeten ze structureel leeg 

zijn. 
• Gemeenteraad beslist over hoe we met subsidies omgaan. Die heeft u gekozen. 
• Het zou te simpel zijn om te bepalen wat we als gemeente willen. We zitten samen aan 

tafel om hier te horen wat jullie er van vinden. 
• Onderlinge concurrentie wordt niet gevoeld maar lijkt er wel te zijn gezien de enquête

uitslag 

Als ik kijk naar de toekomst, dan zie ik geen belang in samenwerking met andere ruimte
aanbieders 
• Samenwerking is belangrijk 
• Ik ken niet iedereen hier. 
• Evenementenmunten in het leven roepen. 
• Dat bloed dood. Afhankelijk van vrijwilligers. Zijn veel beperkingen. 
• Bij entree heffen schrikt de Varssevelder dat af 
• Wij kunnen onze broek goed ophouden. Wat zijn de aanbiedingen? Ik had iets anders 

verwacht vanavond. 
• We gaan niet zelf begeleiden. Mensen moeten het zelf regelen. 
• Wij zijn niet op zoek om de ruimte vol te krijgen. 
• Samenwerken wil iedereen wel, maar iedereen heeft ook belang om eigen broek op te 

houden. 
• Schaarste dwingt tot samenwerking. Creëer het maar dan gaat het vanzelf gebeuren 

De gemeente bepaalt zelf maar wat ze wil met haar eigen maatschappelijke accommodaties 
• Hoe is het geld verdeeld over de dorpen? 



• Het geld is niet per dorp verdeeld. 
• Investeer niet in gebouwen maar in activiteiten 
• Investeer in jongeren. Tegengaan overlast. 
• Waar is er ruimte om allerlei aanbod te doen dat t zo min mogelijk kost maar zoveel 

mogelijk kan betekenen voor de samenleving 
• Hoe bereik je mensen? 
• Varsseveldonline.nl gebruiken 
• Ouderen kijken niet op websites 
• Weten waar de vraag ligt. 
• Als gemeenschap met elkaar doen. 
• Bezetting is te laag blijkt uit enquête. Gebouwen sluiten? Geld wat je daarmee bespaart 

investeren in initiatieven. 
• Goed dat er samengewerkt wordt. 

Opmerking: aan het einde van het gesprek ging de discussie over of de aanwezigen aan tafel zitten 
op persoonlijke titel of dat zij spreken namens hun bestuur. Alle aanwezigen zijn uitgenodigd vanwege 
hun directe betrokkenheid met het onderwerp van de avond. Aanwezigen spraken als individueel 
bestuurslid (of eigenaar) van hun eigen accommodatie, maar niet per sé namens het bestuur van hun 
eigen accommodatie (omdat tijdens het gesprek geen ruggespraak gehouden kan worden met de rest 
van het bestuur). 

Gegeven adviezen: 
• Investeer als gemeente niet in gebouwen, maar (tijdelijk) in initiatieven en activiteiten 
• Zoek uit wie wat graag in huis wil/kan hebben 
• Zorg dat in beeld komt wat de vraag is van verschillende groepen 
• NPB Eendracht heeft wel ruimte voor ouderen 
• Jeugdgroepen kunnen problemen opleveren met geluidsoverlast in de buurt (dit geldt 

voor meerdere locaties!) 
• Gemeente veroorzaakt de concurrentie. Wil tot samenwerking is er. 
• Gemeente moet kartrekker zijn in inventarisatie van de vraag 
• Ik mis het standpunt van de gemeente in deze discussie 
• Er moet een plek zijn voor de jeugd. Ook opslag. Zorg voor continuïteit 
• Neem als gemeente z.s.m. een besluit over je eigen gebouwen. Niets is zo vervelend en 

onzeker als twijfel over al dan niet voortbestaan van een accommodatie. 
• Er is overcapaciteit dus de groepen lijken genoeg te kiezen hebben als er 

accommodaties verdwijnen 
• Hofshuus/Gesinkschuur niet meenemen in beschikbare m2 voor structureel gebruik van 

verenigingen. Wij richten ons op eenmalige activiteiten en moeten ook rekening houden 
met de buurt. 

23-6-2015 
9-7-2015 
IW 
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Enquêteresultaten 

• 12 accommodaties benaderd. Van 11 een 
reactie. 

• Vierkante meters 
- Grove tel l ing: ongeveer 2300 m2 beschikbaar 

- Accommodaties met 60m2 to t 700m2 

Gemiddelde bezetting 
{zie ook opmerkingen op volgende pagina bij Toelichting') 

Ochtend jnkktep pvond 

Accommodatie •na di WO do H n di WO io di MO io 
1 95 95 95 95 95 06 95 95 95 95 95 95 95 95 50 50 50 50 100 20 10 1660 7S 
2 100 100 0 0 0 0 0 100 100 20 20 20 20 40 100 100 35 40 60 75 75 1006 48 
3 30 25 20 40 20 15 80 20 30 30 25 20 15 30 45 45 50 30 30 10 1C 620 30 

0 0 
5 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 1000 48 
3 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 125 6 
7 0 0 0 0 0 Ü 100 0 100 0 0 100 100 100 100 100 0 'r00 100 100 1000 48 
e 50 100 0 50 0 0 50 0 0 0 0 50 50 100 100 100 50 50 750 36 

100 0 100 0 0 75 0 0 0 0 100 0 25 10 100 100 20 0 630 30 
10 0 0 
11 0 0 

12 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 48 
*Z8t 575 520 415 315 110 250 565 450 445 Mi 435 :•;>{. 315 370 405 320 385 255 270 
capaciteit 900 m 9O0 so; 900 900 y.K. 900 m 90C 800 %KK mi 90Ö 
beschikbaar 325 380 485 515 585 790 650 335 45oj 455 560 465 670 586 530 495 465 580 515 630 
Vo beschikbaar 36 42 57 66 88 71 37 SO 51 62 52 74 65 59| 55 52 64 57 72 7C 

12 28 63! 50j 49' M 36 41 45 
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Toelichting gemiddelde bezetting 
• Brasserie08: Voor het overzicht de maandagen en dinsdagen op 100% bezet gezet 

omdat Brasserie dan gesloten is. 
Hofshuus (10): Niet ingevuld. Hofshuus heeft geen ambities in structurele verhuur 
aan verenigingen 

• Kwaksmölle: geen percentages ingevuld maar getallen ' 1 ' en '2' genoemd. ' 1 ' 
vertaald naar 1 activiteit » 50% bezetting. '2' vertaald naar 100% bezetting 

• Leegstaande locatie Roggestraat: geen bezetting maar ook geen ambities voor 
verhuur van deze locatie 

• De Heer (11): ruimte is dagelijks volledig beschikbaar. In deze berekening niet 
meegerekend omdat de Heer aangeeft dat ze de zaal niet noodzakelijkerwijs hoeft 
te verhuren. Indien zaal van de Heer meetelt bij de totaalberekeningen komt het 
bezettingspercentage van accommodaties in Varsseveld nog lager te liggen 

• Capaciteit 900:9 accommodaties x 100% bezetting per accommodatie (Hofshuus, 
De Heer en leegstaande locatie Roggestraat (4) niet meegeteld) 

• Schema zegt iets over aantal m2, niet over de functionaliteit van de beschikbare 
m2. 

Prijzen 
• Huurprijzen liggen gemiddeld tussen de 

€ 10,- en € 15,- per uur 

• Met name horeca maakt maatwerkafspraken 
over prijzen, o.a. afhankelijk van afname 
eten/drinken 

2 
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Type activiteit 

HMIktWMlU 

• Voor elk type activiteit zijn er meerdere geschikte 
accommodaties in Varsseveld 

Groepsgrootte 

• Voor alle groepsgroottes is aanbod. Vier 
accommodaties kunnen onderdak bieden voor 
alle groepsgroottes. 

tot 25 
personen 

de 25 t u s s e n de 50 meer d a n 75 
Naam a c c o m m o d a t i e e n 50 75 p e r s o n e n p e r s o n e n 
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Huidig gebruik / activiteiten 
Aïora De Bettekamp 
' vergadering zonnebloem 

vergadering rode kruis 
" fcuriciub 

speet-o-theek 
• bloemschikken 

muziekrepetities 
sjoelclub 
bloedprikken 

BntMrttOt 
verga deting divers 

Borchuus 
Varssevelds Mannenkoor 
VCGK 
Vrouwenvereniging Passage 

• vrouwenvereniging Vrouwen van Nu 
ANBO. SBOG, PC06 
dagopvang Estirtea 

• schildersclub 
Varssvridse Accordeon Vereniging 
Jubal Muziek 
Djembé muziek 
muziekschool Doetinchem 
Geloofsgemeenschap de Wingerd 
vergaderingen gemeente, Sensire, Rode Kruis eic 
fotoclub 
kantklossen 

yoga 

Huidig gebruik / activiteiten 
Stichting het Hofshuus 

We hebben geen vaste gebruikers. Het gebruik is meestal eenmalig en ten behoeve van activiteiten en evenementen. 

De heer Ijs en Snacks 
• Nog geen activiteiten 

Fu-Hing 
• vergaderingen verenigingen 
• besloten particuliere feesten 

Caféd 'OWtMöl le 
• biljartverenigingen 
• dartvereniging 
• Soos Anbo 
• bedrijfvergadering 
• verenigingsvergadering 
• bedrijfsfeesten 
• verenigingsfeesten 
• show 
• wielerclub 

festival alfabest 
• KiKa Diny Polman 
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Huidig gebruik / activiteiten 
de Kwaksmölle 
• koersbal 
• vrouwen van nu 
• hartgelag 
• tai chitao 
• vergadering dag van de ouderen 
• sjoelvereniging de treffers 

yoga 
• zwangerschapsyoga 
• zangvereniging Shansons 
• Koffieochtend 
• zangkoor Eigen Wies 
• dansgroep Kwakzalvers 

FF D'r Uut 
• Kinderkamp Vennebulten stichting Jonki 

Eendracht 
• dansgroep 
• bio dansgroep 
• voedselbank 
• concordia muziekvereniging 
• olde getrouw klompendans 
• commissies kerk 
• bestuursvergadering kerk 

Huidig gebruik / activiteiten 
De Meeander 

• onderwijs 

• Kinderopvang zonnekinderen 

• Typles 

OBS Op Koers 

onderwijs 

blokfluitles Concordia 

• Yoga 

• Sociale vaardigheden 

• typles 

• BSO Humanitas 
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Toekomst 

• Accommodaties over hun toekomst: 
- Meer huurders is noodzakelijk! (3) 

- Het gaat oké, maar liever meer huurders! (4) 

- Wi j kunnen ons goed redden. (4) 

Toekomstbestendig houden: hoe? 
Zaken die door de accommodatiehouders zijn genoemd: 

- Hogere bezettingsgraad 

- Zelfwerkzaamheid 

- Afstemming 

- Centraliseren 

- Bruisend centrum 

- Clustering van activiteiten 
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Advies aan gemeente 
Duidelijke afspraken 

Kritisch kijken 

Knopen doorhakken 

Coördinatie 

Privatiseren 

Denk aan de toekomst van Varsseveld! 


