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Accommodaties 
Het gaat om de accommodaties ’t Trefpunt, Vullerschool, LTC Gorssel (tennis), Voetbalvereniging Gors-
sel, Zwembad De Boskoele. Alle accommodaties zijn verouderd en toe aan renovatie.  
De school wordt redelijk onderhouden, aan de andere accommodaties wordt sedert 2013 alleen nood-
zakelijk onderhoud gedaan. Op dit moment draagt de gemeente jaarlijks € 203.000 bij aan de exploitatie 
van alle Gorsselse accommodaties. Dat zou eigenlijk € 253.000 moeten zijn, maar met name op het 
onderhoud van ’t Trefpunt wordt al jaren extra bezuinigd. 
Om de huidige voorzieningen de komende jaren goed in stand te kunnen houden, zou een jaarlijkse 
bijdrage van € 377.000 nodig zijn. Dat bedrag is inclusief de jaarlijkse rente en aflossing op dan nood-
zakelijke renovatie-investeringen van ruim 1,6 miljoen. Overigens kan zo’n renovatie de levensduur van 
het zwembad De Boskoele met slechts vijf jaar verlengen en voor de overige accommodaties met tien 
jaar.  
 
Varianten 
TwynstraGudde heeft vier hoofdvarianten (onderverdeeld in negen subvarianten) bekeken en die qua 
kosten telkens vergeleken met de instandhouding van alle huidige panden en locaties.  
In alle varianten wordt een nieuwe school gebouwd. Die school wordt kleiner, energiezuiniger en onder-
houdsvriendelijker dan de huidige school. Aan de nieuwe school wordt een kinderdagverblijf en buiten-
schoolse opvang (BSO) verbonden. 
 
A. Nieuwe school met gymzaal (zonder extra maatschappelijke ruimtes = minimumvariant A1 of A2; 

Nieuwe school met 300 m2 maatschappelijke ruimtes = variant A3 of A4) op de locatie van de 
huidige Vullerschool (A1 en A3) of op de locatie van ’t Trefpunt (A2 en A4) / te combineren met 
variant C (voor variant C zie onder III.). 
In de varianten A komt de grond van ofwel de school ofwel ‘t Trefpunt vrij voor bijvoorbeeld wo-
ningbouw. Bij de varianten A hoeft het bestemmingsplan niet te worden aangepast. 

B. Nieuwe school met sporthal op de locatie van ’t Trefpunt (met renovatie van de sporthal - B1 - of 
nieuwbouw van de sporthal - B2) / te combineren met variant C. 
In de varianten B komt de grond van de Vullerschool – 6.400 m2 - vrij voor bijvoorbeeld woning-
bouw. Bij de varianten B hoeft het bestemmingsplan niet te worden aangepast. 

C. Buitensport optimaliseren (C0) of clusteren (C1) op de huidige locatie(s) aan de Flierderweg, waar-
bij steeds sprake zal zijn van een nieuw (kleiner) buitenzwembad / te combineren met variant A of 
B. 
In de variant C1 komt aan de Flierderweg een deel van de grond beschikbaar; deze kan niet dienen 
voor woningbouw. Bij de varianten C hoeft het bestemmingsplan niet te worden aangepast. 

D. School, sporthal en buitensport clusteren in nieuwbouw op een nieuwe (onbekende) locatie. Daar-
voor is circa 36.000 m2 (3,6 hectare) nodig. In het rapport wordt niet een mogelijke locatie ge-
noemd, maar wel geconstateerd dat er in de kern van Gorssel geen ruimte voor is. 
In deze variant vallen de locaties van de Vullerschool en ’t Trefpunt vrij voor bijvoorbeeld woning-
bouw. Ook vallen de locaties aan de Flierderweg vrij; deze kunnen niet dienen voor woningbouw. 
 

Financiën 
Alle varianten A hebben een flinke positieve uitwerking op de gemeentefinanciën, vooral omdat de kos-
ten voor ’t Trefpunt wegvallen. En daar komt dan nog de eenmalige grondopbrengst van de vrijkomende 
locatie bij (’t Trefpunt of De Vullerschool). 
Variant B1 (renovatie van de sporthal) heeft een vrij geringe positieve uitwerking op de gemeentefinan-
ciën. Variant B2 (ook nieuwbouw sporthal) heeft een vrij geringe negatieve uitwerking op de gemeente-
financiën. Daar komt in beide B-varianten dan nog de eenmalige grondopbrengst van de locatie Vuller-
school bij. 
Bij variant C0 (buitensport: zwemmen, voetbal, tennis optimaliseren op de huidige locaties) hoeft alleen 
voor het zwembad nieuwbouw gepleegd te worden. Bij variant C1 (clustering) is bijna € 2 miljoen extra 
aan investering nodig. De (financierings)kosten van die hogere investering voor variant C1 worden maar 
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ten dele gecompenseerd door de efficiëntere en energiezuiniger huisvesting. Variant C0 heeft een vrij 
geringe negatieve uitwerking op de gemeentefinanciën. Variant C1 leidt jaarlijks tot circa € 100.000 
hogere uitgaven bij de gemeente. 
De totale clustering van school, sporthal en buitensporten (variant D) vergt ruim € 14 miljoen aan stich-
tingskosten. De huisvestingskosten zijn vooral door lagere onderhouds- en energiekosten beduidend 
lager dan bij het instandhouden van de huidige situatie. Echter door de hoge investering zijn de finan-
cieringskosten (rente en aflossing) fors hoger, zodat de gemeente jaarlijks voor circa € 350.000 hogere 
uitgaven komt te staan. De eenmalige aankoop van de benodigde grond op de onbekende locatie en 
de eenmalige grondopbrengst van de huidige locaties Flierderweg, ’t Trefpunt en Vullerschool moeten 
nog wel in aanmerking genomen worden. 
 
Keuze door werkroep GA! 
De werkroep GA! heeft besloten dat verder nagedacht zou moeten worden over drie combinaties/vari-
anten: 
• A3 of A4 in combinatie met C0 
• B1 in combinatie met C0 
• D1 
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