
1. In het stuk is te lezen dat de locaties Coba Ritsema, Schulenburch en Milandhof niet zijn 

meegenomen omdat de gemeente geen eigenaar én beheerder is.  

A. Kun u aangeven hoe de situatie rondom deze drie locaties is, wie is eigenaar, wie is beheerder? 

Coba Ritsema:  Kalsbeekcollege is eigenaar en beheerder; 

Schulenburch*: Gemeente Woerden en Stichting Schulenburg zijn eigenaar, Stichting Schulenburch is 

beheerder; 

Milandhof: Milandhof is eigenaar en beheerder. 

 

*In het geval van de Schulenburch is het zo dat de stichting verantwoordelijk is voor zowel het beheer als de 

exploitatie, de energierekening en het onderhoud aan het pand.  

 

B. Kunnen de eigenaren (indien niet de gemeente) aansluiten bij de gemeentelijke aanbesteding om op die 

manier een efficiency voordeel te behalen? 

Ja, met de Schulenburch is er afgesproken dat zij mee kunnen doen met aanbesteding, mits zij daar budget 

voor hebben.  

Momenteel vindt er nog overleg plaats over de toekomst van de sporthuisvesting van het Kalsbeekcollege. Het 

is dus nu niet mogelijk om een uitspraak te doen of zij mee kunnen/willen doen in de gemeentelijke 

aanbesteding.  

 

C. Wie betaald bij deze sportaccommodaties de energierekening? 

Coba Ritsema:  Het Kalsbeekcollege 

Schulenburch: Stichting Schulenburch 

Milandhof: Milandhof 

 

2. In het stuk wordt een afweging gemaakt of de sporthallen in de toekomst nog open blijven 

gezien de bezetting. Voor gymzaal Noord en Essenlaan wordt de functie nog onderzocht, ook het 

gebruik. 

A. Wordt ook bekeken of gymzaal Noord in de toekomst wellicht kan worden gesloten? 

Wanneer er in de toekomst blijkt dat de bezetting dusdanig laag is en de kostendekkendheid van de gymzaal 

minimaal is, kan er inderdaad nagedacht worden over een nieuwe bestemming voor de gymzaal. Hierbij heeft 

het College aangegeven eerst te willen onderzoeken of het gebruik van de gymzaal gestimuleerd kan worden 

door bijvoorbeeld maatschappelijke activiteiten te organiseren. 

 

B. Hoe kan het dat de bezetting van sporthal de Kroon zeer beperkt is?  

Om wat duidelijker antwoord op deze vraag te geven, moet eerst nog iets uitgelegd worden over de 

sporthallen en gymzalen. Er zijn drie soorten sportaccommodaties, sporthallen (op te delen in 3 zaaldelen), 

sportzalen (op te delen in 2 zaaldelen) en gymzalen (op te delen in 1 zaaldeel). Voor deze accommodaties is er 

jaarlijks respectievelijk circa 4200, 2800 en 1400 gymuren beschikbaar onder schooltijd (maandag tot vrijdag, 

8:30 tot 15:30). Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat de bezettingsgraad die in de samenvatting 

genoemd is, gebaseerd is op het gebruik onder schooltijden. Gebruik door verenigingen e.d. zijn in het 

criteriamodel buiten beschouwing gelaten omdat de gemeente een wettelijke verplichting heeft om te 

voorzien in middelen voor lichamelijk onderwijs. Tevens zijn de bezettingsgraden gebaseerd op reserveringen 

uit 2015. Op dit moment is het zo dat door het onlangs gerealiseerde scholencluster naast sporthal de Kroon de 

bezetting is toegenomen. De cijfers hiervan kunnen we echter pas begin 2018 vaststellen. 

 

Nu is het zo dat sporthal de Kroon drie zaaldelen heeft, maar wordt deze vanuit praktische overwegingen in 

twee zaaldelen verhuurd. Dit komt mede door de vier kleedkamers die er aanwezig zijn. Ter illustratie; 2 

basisscholen reserveren in de ochtend de Kroon af, waarbij de ene klas 1 zaaldeel toegewezen krijgt en de 

ander twee zaaldelen. Hierdoor komt de bezettingsgraad dan ook een stuk lager uit te vallen.  

 

C. Is overwogen om gymzalen met een beperkte bezetting af te stoten? Zo ja, waarom is ervoor gekozen dat 

niet te doen, zo nee, waarom niet? 

In het onderzoek naar de bezettingsgraad is er ook gekeken naar de mogelijkheid om een sporthal/gymzaal op 

te heffen en de gebruikers over andere sportaccommodaties onder te brengen. Daarbij is ook gekeken naar 

leerlingprognoses van alle basisscholen in Woerden. Hieruit is naar voren gekomen dat het niet mogelijk is om 

gebruikers van een beperkte bezetting onder te brengen bij andere sporthallen/gymzalen en dit heeft onder 

andere te maken met; niet genoeg ruimte in andere accommodaties, afstanden tussen basisscholen en de 

sporthal/gymzaal (dit mag niet groter zijn dan 1 km) en het feit dat de sporthallen onder schooltijden geheel 

gebruikt worden door middelbaar onderwijs. De resterende gymzalen en sportzalen bieden op basis van de 



uitkomsten van het onderzoek niet genoeg plek om, zowel op dit moment als in de toekomst, voldoende plek 

om andere groepen op te vangen. 

 

In het geval van de accommodaties in Harmelen, sporthal de Kroon en gymzaal Noord, moet er in ieder geval 

één accommodatie blijven bestaan, vanwege de verplichting dat de gemeente voldoende ruimte moet bieden 

voor lichamelijk onderwijs. Een deel van de gebruikers van gymzaal Noord is vorig jaar ‘verhuisd’ naar sporthal 

de Kroon en hierdoor zal de bezettingsgraad hier toenemen. Wat er dan met gymzaal Noord gaat gebeuren, 

moet nog onderzocht worden. Zie ook vraag 2A.   

 

3. Financieel 

A. Waarom wordt afgeschreven over 25 jaar?  

Het overgrote deel van de te nemen maatregelen heeft een afschrijftermijn van 25 jaar zoals de zonnepanelen, 

isolatie, en installaties, welke door verschillende adviseurs is aangegeven.  Deze afschrijftermijn zal bij de 

aanpassing van de notitie Financial Governance meegenomen worden. 

 

B. Is er rekening gehouden met eventueel hogere onderhoudskosten in de toekomst? Bijvoorbeeld door het 

plaatsen van zonnepanelen? 

Ja, de onderhoudskosten die in het financieel overzicht te zien zijn, zíjn de verwachte onderhoudskosten van de 

zonnepanelen. De onderhoudskosten van de andere maatregelen zijn ook onderzocht en kunnen gedekt 

worden uit de voorziening Meerjaren Onderhoudsplanning. 

 

C. Een deel van de kosten komen ten laste van het MOP, waarom worden die kosten niet meegenomen in de 

berekening van de businesscase, zouden dergelijke kosten ook zijn gemaakt zonder deze investeringen? 

Jaarlijks wordt er een voorziening gereserveerd voor het Meerjaren Onderhoudsplanning. Hierin ligt onder 

andere de conditie van onderdelen van het gebouw vast en wanneer deze vervangen dienen te worden. De 

reden dat deze kosten niet mee gerekend worden in de businesscase is, omdat deze inderdaad zouden 

uitgegeven worden ter vervanging van een bepaald onderdeel.  

 

Ter illustratie; Er is €30.000,- gereserveerd voor het vervangen van de dakbedekking (incl. isolatie). Nu is er 

voor een beter isolerend dak bijvoorbeeld €40.000,- nodig om het dak nog beter te isoleren.  Dan is er dus 

€10.000,- aan extra krediet nodig om dit uit te laten voeren omdat die 30.000,- al gereserveerd is voor het 

vervangen van de dakbedekking en dus al beschikbaar is. 

 

D. Bij de matrix met afwegingsargumenten is niet het potentieel aan besparing berekent per euro te investeren 

kosten. Is een tabel te maken per gymzaal/sporthal, wat de efficiency is van elke geïnvesteerde euro ten 

opzichte van de besparing? 

Hieronder een tabel met de investeringen en besparing per sporthal/gymzaal. Hierbij is ook een investering en 

besparing te zien voor de Essenlaan. Deze investering bestaat alleen uit zonnepanelen, omdat er voor de 

Essenlaan ook subsidie is aangevraagd en toegekend. Deze panelen zijn meegenomen in dit voorstel omdat er 

voor oktober 2017 opdracht gegeven moet worden om van de toegekende subsidie gebruik te maken. Dit heeft 

geen invloed op een eventuele vernieuwing of verbetering van de Essenlaan. 

 

Omschrijving 

Besparing   

per jaar 

Investering 

(incl. BTW) 

 Sportzaal Bulwijk € 26.621  € 702.745  

 Sporthal Thijs van de Polshal € 19.524  € 377.478  

 Sporthal De Kroon € 32.858  € 754.693  

 Sporthal Snellerpoort € 20.993  € 359.081  

 Gymzaal Oeralstraat € 10.275  € 146.760  

 Gymzaal Rubensstraat € 2.473  € 84.350  

 Gymzaal Goudenregenstraat € 8.747  € 232.795  

 Gymzaal Dr. Kuyperlaan € 4.729  € 175.947  

 Sportzaal Essenlaan € 3.916  € 67.881  

 Totaal  € 130.136  € 2.901.730  

 € 356.474  BTW aftrekbaar 

€ 2.545.256  Aangevraagd krediet 

 

 


