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Bijzonder agendapunt voor de ledenvergadering van 25 mei 2016 vormt de problematiek rond 
de accommodaties. De komende jaren zal de discussie rond de accommodaties in Gorssel 
volop gaan spelen. Het is van belang op hoofdlijnen de ontwikkelingen tot nu toe te kennen. 
Tijdens de ledenvergadering gaan we er nader op in, maar vooruitlopend daarop willen we de 
leden graag al informeren over wat eraan vooraf is gegaan en over de huidige stand van zaken. 

 

SPORTVISIE GEMEENTE 

Sportvisie 2014-2018 

In 2013 heeft de gemeente een nieuwe sportvisie 2014-2018 vastgesteld vanuit het besef dat 
meer dan voorheen het beleid van sport en bewegen zich richt op ‘sport als middel in plaats van 
als doel’. In de visie is een aantal uitgangspunten vastgelegd die in overleg met Sportraad, 
sportverenigingen, GGD en onderwijsveld tot stand zijn gekomen. 

Achterliggende gedachte is dat de rol van de gemeente ten aanzien van sport aan het 
veranderen is. Het belang van sport wordt door de gemeente erkend, evenals de kracht van 
sport als middel. Maar door de kerntakendiscussie en ombuigingen, moet de gemeente keuzes 
maken over haar inzet op het terrein van sport en bewegen. Zo werkt de gemeente toe naar 
optimaal, multifunctioneel en kostendekkend gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties, 
waarbij zij haar eigen rol op het gebied van eigendom, beheer en onderhoud wil beperken. 
Geconstateerd wordt ook dat een deel van de gemeentelijke sportaccommodaties door een te 
lage bezettingsgraad, hoge kosten en weinig perspectief geen toekomst heeft. Dit betekent o.a. 
dat de gemeente terughoudend zal zijn met grote investeringen in nieuwe technieken en/of 
aanpassingen aan sportaccommodaties, tenzij er sprake is van multifunctioneel gebruik en de 
gebruikers (verenigingen) zelf een substantiële bijdrage leveren. 

De visie geeft richting aan het sportaccommodatiebeleid  

De sportvisie zegt op hoofdlijnen iets over het gemeentelijk voorzieningenbeleid ten aanzien van 
sport en biedt daarmee aanknopingspunten voor de uitwerking van het accommodatiebeleid. In 
het ontwikkelingstraject van de sportvisie is inhoudelijk gelijk opgetrokken met een nog vast te 
stellen gemeentelijk accommodatiebeleid en onderwijshuisvestingsbeleid. Voorjaar 2013 heeft 
de gemeenteraad het Integraal HuisvestingsPlan (IHP+) Onderwijs 2014-2020 vastgesteld.  

Het accommodatiebeleid kent zijn eigen raadstraject, parallel aan de sportvisie. De uitwerking 
van het accommodatiebeleid leidt onder meer tot huisvestingsplannen op het gebied van sport. 

ACCOMMODATIEBELEID 

Kort na de vaststelling van de sportvisie en voorafgaand aan het Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs (IHP+) voor de scholen heeft de gemeenteraad in oktober 2013 het accommodatie-
beleid vastgesteld. 

Aandachtspunten die hierbij aan de orde komen is o.a. de vernieuwingsopgaaf van het vastgoed 
(de technische veroudering maar ook de noodzaak om tot betere afstemming van  vraag en 
aanbod). Daarnaast de demografische ontwikkelingen, die leiden tot een veranderd gebruik, 
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alsmede de zogenaamde ‘vastgoedbubbel’. Dit laatste verschijnsel is dat gemeenten niet 
vanzelfsprekend rekening houden met reserveringen voor vernieuwing van vastgoed. In geval 
van bezuinigingen betekent dit dat gemeentebreed weinig middelen beschikbaar zijn voor 
vervanging/vernieuwing. 
De uitdaging voor de gemeente is de vraag hoe een reductie in onderhouds-, exploitatie-, en 
vernieuwingslasten kan worden bereikt, zonder dat dit ten koste gaat van maatschappelijke 
activiteiten die worden uitgevoerd. Zo’n reductie zou ruimte moeten creëren voor de uiteindelijke 
vervanging/vernieuwing. De door de gemeente opgestelde nota “Accommodatieplan 
‘moderniseren of conserveren’ vormt de kaders voor een toekomstvisie. 

In het daaraan gekoppelde Accommodatieplan per kern “Prachtig Lochem” wordt voor het dorp 
Gorssel als belangrijkste items o.a. het volgende geconstateerd: 

• De leegstand in de Vullerschool neemt tot 2023 toe tot 1.343 m2. In het IHP is sloop van 
een deel van het gebouw opgenomen, waarna een leegstand resteert van 253 m2, die 
mogelijk kan worden ingevuld door kinderopvang. 

• Het Trefpunt kent een bezetting van 45%, terwijl het criterium uit het accommodatiebeleid 
70% is. Dit betekent dat de  structurele omvang van de sporthal te groot is. 

BELEIDSKADER ZWEMBADEN 

Daarnaast is er een beleidskader zwembaden. Voor het tussen Gorssel en Eefde gelegen 
zwembad De Boskoele geldt dat ook hier in de toekomst forse investeringen noodzakelijk zijn 
om het bad in stand te houden. De gemeente voert een zogenaamde brede discussie 
aangaande de buitenzwembaden.  

WERKGROEP ACCOMMODATIES 

In de Gorsselse werkgroep Accommodaties, waarin zijn vertegenwoordigd de Vullerschool, het 
Trefpunt, V.V. Gorssel, LTC Gorssel, de Boskoele, de Brink (kerk) en de dorpsraad, wordt al 
geruime tijd samengewerkt om in te spelen op het beleid en de vraagstelling van de gemeente. 

Deze samenwerking heeft in september 2015 geresulteerd in een visie op de toekomst. Dit is 
vastgelegd in een korte notitie “Gorssel, dorpskern in de breedte”, waarin de werkgroep Gorssel 
als dorpskern een vitale beleving wil bieden waar elke bewoner zich thuis voelt en zich kan 
ontwikkelen qua onderwijs, sport, recreatie en cultuur. Om die beleving concrete vorm te geven 
onderkent de werkgroep dat nieuwe samenwerkingsstructuren en faciliteiten nodig zijn. 

In deze gemeenschappelijke visie wordt een ontwikkeling voorgestaan waarbij rekening wordt 
gehouden met demografische factoren (beperkte krimp en vergrijzing), nieuwe samenwerkings-
vormen tussen school, sportclubs, zwembad en eventuele samenwerking met andere kernen. 

Uit rekenoefeningen is gebleken dat grote synergievoordelen te behalen zijn bij vergaande 
samenwerking met een gebundelde centrale situering. 

Het door de werkgroep opgestelde stuk is separaat bijgevoegd. Ook is bijgevoegd het door de 
gemeente verspreide persbericht in maart 2015, waarmee het gesprek met de kernen begon. 


