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Oudenbosch,

Geachte heren,
Met uw brief van 10 december 2013 hebt u een aantal vragen en opmerkingen bij het
uitvoeringsprogramma voor 2014 aan ons voorgelegd. Bij deze ontvangt u onze reactie daarop.
1. U vraagt op welke wijze wij willen komen tot optimalisering van gebruik van
accommodaties. Hierbij kunt u denken aan het samenbrengen van activiteiten in één
gebouw die nu nog apart gehuisvest zijn. Of het naar een ruimte helpen zoeken binnen het
bestaande aanbod, waarbij de afstand ruimer wordt genomen dan tot nu gebruikelijk was.
In de kadernotitie noemden wij dit het uitgaan van een ruimer oplossingsgebied.
2. U vraagt wat het beleid wordt als een bepaald gebouw 'door de ondergrens zakt'. Als de
ondergrens, qua bezetting wordt bereikt, zal gezocht moeten worden naar gecombineerde
huisvesting om efficiënter met ruimte om te gaan en zo gebouwen vrij te maken.
3. U vraagt naar het huidige dekkingspercentage van gebouwen. Dit percentage zal,
afhankelijk van de gebouwen, variabel zijn hoewel dat voor de huidige situatie nog niet is
berekend.
4. U vraagt of er voor gesprekken om meer grip te krijgen op onderhoud en beheer
onderscheid zal worden gemaakt voor gebouwen in eigendom, bruikleen of huur. In actie 7
wordt de groep verenigingen met wie we in gesprek willen gaan aangeduid, met name
worden de voetbalverenigingen genoemd. Het door u genoemde onderscheid is van
belang. Om meer grip te krijgen op beheer en onderhoud is eigendom van de gemeente
nodig om de gelegenheid te bieden te sporten.
5. U vraagt of het overzicht van vastgoedobjecten waarop actie 10 betrekking heeft ter kennis
kan worden gebracht. Dat is al gebeurd. Het overzicht is een bijlage bij het
uitvoeringsprogramma. Zowel het uitvoeringsprogramma alsook de bijlagen zijn u
toegestuurd.
6. U vraagt hoe in Hoeven, Oudenbosch en Oud Gastel de peuterspelzalen en
kinderopvangvoorzieningen ondergebracht kunnen worden in de schoolgebouwen. Het is
juist de strekking van actie 13 in het uitvoeringsprogramma om dit te onderzoeken.
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7. U pleit ervoor om de eenduidigheid in contracten niet te laten wachten op natuurlijke
momenten maar om daarmee actief aan de slag te gaan. Omdat we niet alles tegelijkertijd
aan kunnen pakken, is het zo geformuleerd. Bij een aantal van de opgenomen acties zullen
die natuurlijke momenten zich voordoen en zullen we er werk van maken. De rest zal later
volgen.
8. U vraagt of de velden van de Bosschenhoofdse tennis- en voetbalvereniging in bruikleen,
huur of eigendom zijn. Het antwoord hierop is dat de velden in eigendom zijn van de
gemeente en in gebruik gegeven aan de verenigingen.
Wij vertrouwen erop hiermee naar genoegen te hebben gereageerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,
de secretaris,
de burgemeester.

Mevrouw mr. C.G. Jacobs
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De heer G.A.A.J. Janssen

griffie en overige leden van de gemeenteraad; leden colle
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