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Voorstel aan de gemeenteraad 
 

Onderwerp: Intentieverklaring en beschikbaarstelling voorbereidingskrediet 
Multifunctionele Accommodatie Westwoud  

Zaaknummer: 704833 

  

RTG: 14 mei 2018 

Raadsvoorstel: 28 mei 2018, nr. 2018-17 

  

Portefeuillehouder: D. te Grotenhuis 

Programma: 5: Samenleving 

  

Karakter: Besluitvormend 

  

Bijlagen:  Raadsbesluit 

 Eindpresentatie stedenbouwkundige 

  

Voorgesteld besluit: 
1. het college opdracht te verlenen om het voorkeursscenario voor een Multifunctionele 

Accommodatie (MFA) in Westwoud op de locatie van de voormalige openbare basisschool ’t 
Skitteljacht en rondom dorpshuis De Schalm, verder uit te werken tot een concreet voorstel; 

2. voor de uitwerking van dit voorstel een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van  
€ 50.000,- ten laste van het programmabudget Vitale Dorpen. 

 
Inleiding 
Twee jaar geleden zijn wij gestart met het programma ‘Vitale Dorpen’. Het uitgangspunt hierbij was dat de 
inwoners van alle dorpskernen zelf met ideeën kwamen om hun leefomgeving toekomstbestendig te 
maken. Voor alle kernen uit Drechterland zijn zogenaamde dorpsplannen opgesteld waarin alle gesloten 
allianties zijn opgenomen. Zo ook voor de dorpskern Westwoud. In Westwoud zijn zes allianties 
afgesloten, waaronder de alliantie Multifunctionele Accommodatie Westwoud (MFA). 
 
De dorpskern Westwoud kenmerkt zich door haar gemeenschapszin, betrokkenheid van en naar elkaar 
en de vele activiteiten georganiseerd voor en door de verschillende verenigingen en organisaties. De 
verenigingen en organisaties voorzien in de behoefte van inwoners op het gebied van recreatie, educatie 
en sport voor jong en oud. Zij zijn met hun voorzieningen gehuisvest op verschillende locaties in het dorp. 
Veelal in verouderde accommodaties. Om de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp Westwoud te 
behouden, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk van deze voorzieningen op een verantwoorde manier 
in stand te houden. 
 
Vanuit het dorp en de alliantie heeft het de voorkeur om, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk 
voorzieningen in één accommodatie onder te brengen. In één accommodatie kunnen meerdere 
gebruikers, gebruik maken van een ruimte. De efficiëntie van deze accommodatie is daarmee hoger dan 
die van de bestaande, verouderde, accommodaties. Deze voldoen in de meeste gevallen nu of in de 
nabije toekomst niet meer aan de eisen van deze tijd. Om daarop in te spelen moet er dus iets gebeuren 
om deze voorzieningen en maatschappelijke functies voor Westwoud te behouden.  
 
Per 1 augustus 2017 zijn de basisscholen De Regenboog en ’t Skitteljacht samengegaan in de nieuwe 
basisschool “De WestWijzer”. Deze nieuwe bassischool is gehuisvest in het oude schoolgebouw van De 
Regenboog (bouwjaar 1974). Dit schoolgebouw is gedateerd en te klein om de nieuwe (grotere) 
basisschool op een goede en verantwoorde manier te huisvesten. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat samen met de alliantie MFA gewerkt is aan 
een visie op een MFA in Westwoud. Na een zorgvuldig proces heeft dit geleid tot een voorkeursscenario 
waarbij een MFA wordt gesitueerd op de locatie van de voormalige openbare basisschool ’t Skitteljacht 
en rondom dorpshuis De Schalm.  Aan u wordt op dit moment gevraagd om akkoord te gaan met het 
verder uitwerken van het voorkeursscenario tot een concreet voorstel. Hiervoor wordt een 
voorbereidingskrediet gevraagd van € 50.000,-. 
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Beoogd effect 
Het voorkeursscenario voor een MFA in Westwoud gaat uit van de locatie van de voormalige openbare 
basisschool ’t Skitteljacht en rondom dorpshuis De Schalm. Deze locatie kan, na zorgvuldig onderzoek 
van de alliantie MFA in samenwerking met een stedenbouwkundig team, worden aangemerkt als “HET” 
centrum van Westwoud. Een MFA op deze locatie borgt een aantal belangrijke maatschappelijke functies 
in de dorpskern Westwoud en draagt eraan bij dat Westwoud ook de komende decennia vitaal en 
leefbaar blijft.  
 
Het proces om te komen tot een MFA in Westwoud biedt tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden voor 
woningbouw in Westwoud voor ouderen en jongeren. In samenwerking met woningstichting Het 
Grootslag wordt gekeken naar welke functie de huidige locatie van de WestWijzer maar ook de 
verouderde woningen aan Woudlust hierin kunnen bekleden. Daarnaast worden de mogelijkheden voor 
woningbouw in combinatie met de MFA onderzocht.  
 
Extra woningbouw biedt mogelijkheden om de jongeren, maar ook de ouderen voor het dorp te 
behouden. Ook dit komt de vitaliteit van het dorp Westwoud ten goede.  
 
Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader)  
Het programma “Vitale Dorpen” is ontstaan vanuit het collegeprogramma “Daadkrachtig vooruit, met een 
veranderende samenleving”. Op 27 maart 2017 heeft u ingestemd met de verdere uitwerking en realisatie 
van allianties die gesloten zijn in het kader van het programma “Vitale Dorpen”. Vanuit de alliantie MFA is 
nu het voorstel gekomen voor de realisatie van een MFA conform het genoemde voorkeursscenario. Als 
gemeente zijn wij beleidsmatig autonoom in de keuze voor het wel of niet realiseren van een MFA.  
 
Als gemeente zijn wij, op grond van de Wet op het primair onderwijs, wel verantwoordelijk voor de 
bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Richting de betrokken 
schoolbesturen is altijd aangegeven dat op het moment van een fusie tussen de twee basisscholen, ook 
de gemeente Drechterland haar verantwoordelijkheid neemt. 
 
Om het voorkeursscenario verder uit te werken tot een concreet voorstel is een voorbereidingskrediet van 
€ 50.000,- nodig. De dekking van dit budget wordt gevonden binnen het programma “Vitale Dorpen”. Het 
is daarom feitelijk niet noodzakelijk een beroep te doen op uw budgetrecht. Gezien de omvang van deze 
ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de lange termijn, zien wij het op dit moment als 
vanzelfsprekend om u te informeren en u hierover een besluit te laten nemen.
 
Argumenten 
De dorpskern Westwoud is op dit moment, vanwege de vele verenigingen en organisaties en de 
daaraan gerelateerde gemeenschapszin, een voorbeeld van een vitale leefomgeving. Tegelijkertijd kan 
worden geconstateerd dat de verschillende maatschappelijke functies breed verspreid zijn over het dorp 
en dat hun accommodaties in veel gevallen verouderd zijn. Daarbij komt ook dat de twee basisscholen 
zijn gefuseerd en nu gehuisvest zijn in een te kleine en gebrekkige accommodatie. Kortom, er moet iets 
gebeuren om de vitaliteit, leefbaarheid en gemeenschapszin van Westwoud voor de komende jaren te 
behouden en daar waar mogelijk te versterken. 

 
Met dit gegeven is de alliantie MFA aan de slag gegaan om de mogelijkheden en onmogelijkheden voor 
een MFA in Westwoud te onderzoeken. Zij zijn hierbij gefaciliteerd door de gemeente Drechterland in 
samenwerking met woningstichting Het Grootslag. Tijdens het proces is verder nauw samengewerkt 
met een stedenbouwkundig team.  

 
Waarom gekozen voor dit scenario? 
Het voorkeursscenario is ontstaan uit een samenwerking van de alliantie met verschillende 
verenigingen, stichtingen, schoolbestuur en inwoners. Allereerst is gestart met een enquête om uit te 
vinden hoe de verschillende verenigingen en organisaties het samengaan van meerdere faciliteiten in 
één accommodatie zien. Uit de enquête is gebleken dat 68% van de respondenten enthousiast is over 
een mogelijke MFA. Vervolgens hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met acht 
verenigingen en stichtingen met een eigen gebouw, de zogenaamde stakeholders. Daarnaast heeft een 
stedenbouwkundig team interviews afgenomen onder de stakeholders.  
Naar aanleiding van de bijeenkomsten en interviews is er één duidelijk voorkeursscenario naar voren 
gekomen, welke vervolgens is voorgelegd aan alle stakeholders. Alle stakeholders hebben hun consent 
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gegeven aan het scenario waarbij het gebied rondom dorpshuis De Schalm als ideale locatie naar 
voren is gekomen. 

 
Tijdens een informatieavond voor alle inwoners uit Westwoud is het gelopen proces en het uiteindelijke 
voorkeursscenario zelf uitgelegd. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij ruim 150 inwoners van Westwoud 
aanwezig waren, heeft 84,4% van de aanwezigen zich uitgesproken voor een MFA op de aangegeven 
locatie. Hiermee hebben de inwoners en stakeholders zich positief uitgesproken voor de locatie in het 
centrum van het dorp Westwoud. Een MFA op deze locatie legt een stevige basis voor het behoud en 
de uitbreiding van voorzieningen in Westwoud. 
 
Kanttekeningen / alternatieven 
Gezien de fusie van de twee basisscholen in Westwoud en de huidige locatie waarin de nieuwe school 
gehuisvest is, lijkt helemaal niets doen geen optie. Er zijn echter nog een aantal alternatieven en/of 
kanttekeningen. Wanneer u akkoord gaat met het voorkeurscenario worden deze opties niet verder in de 
uitwerking meegenomen. 
 
a) Alleen nieuw schoolgebouw 
Wanneer alleen een nieuw schoolgebouw wordt gerealiseerd in Westwoud, blijft de versnippering van 
voorzieningen bestaan. De verschillende gebouwen die in gebruik blijven zijn verouderd en vragen in de 
nabije toekomst om grote onderhoudsinvesteringen. Het clusteren van verschillende faciliteiten kan de 
vitaliteit en leefbaarheid van het dorp borgen en zorgt voor efficiënter gebruik van één gebouw in plaats 
van de verschillende verouderde panden. Door nu te kiezen voor de bouw van alleen een school en geen 
MFA komen nieuwe initiatieven, zoals voorschoolse en naschoolse opvang, consultatiebureau en kleine 
middenstand niet van de grond. Dit komt de vitaliteit van het dorp niet ten goede.  
 
b) Andere locatie voor een MFA 
Tijdens het proces om te komen tot een voorkeursscenario, zijn ook andere locaties binnen Westwoud 
aan de orde gekomen, zoals Woudlust, het gebied rondom de ijsbaan en het terrein van  De WestWijzer. 
Deze locaties zijn besproken met de stakeholders, stedenbouwkundigen en woningstichting Het 
Grootslag. Hieruit is gebleken dat geen van de bovenstaande locaties voldoet aan de gezamenlijke 
wensen. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:  

- het is niet centraal in de kern van het dorp (Woudlust, WestWijzer en ijsbaan),  
- Er is een voorkeurslocatie uitgesproken door de meerderheid van stakeholders,  
- De uitslag van de enquête richt zich op het centrum van het dorp.  

 
c) In voorkeursscenario kunnen niet alle verenigingen participeren 
Na duidelijkheid over de beoogde locatie in het centrum van Westwoud, is in samenwerking met de 
stedenbouwkundigen, stakeholders en woningstichting Het Grootslag onderzocht of alle voorzieningen op 
deze locatie kunnen worden gehuisvest. Het onderzoek wijst uit dat de ruimte op deze locatie niet 
toereikend is om op verantwoorde wijze voetbalvelden en een handbalveld aan te leggen. Ook is uit de 
interviews gebleken dat de hand- en voetbalvereniging hebben aangegeven op de huidige locatie 
gehuisvest te willen blijven. Wel zien beide verenigingen een grote toegevoegde waarde in een nieuwe 
sportzaal in de MFA. 
 
Bovenstaande alternatieven en kanttekeningen zijn allemaal zorgvuldig afgewogen tijdens het proces om 
te komen tot het uiteindelijke voorkeursscenario. Daarbij is uitgesproken dat een unilocatie (voor alle 
stakeholders) niet persé noodzakelijk is. In dit voorkeursscenario kunnen alle stakeholders, met 
uitzondering van Woudia en DTS ’48, worden onder gebracht. Wel is duidelijk dat naar de toekomst toe 
ook Woudia en DTS ’48 voor vernieuwing of modernisering van hun accommodatie staan. Daarbij komen 
zij in aanmerking voor de normale subsidieregels van de gemeente Drechterland. Woudia en DTS ’48 
beseffen dat zij zelf de uitdaging moeten aangaan om op complex Woudlust, al dan niet in samenwerking 
met de woningstichting, tot herinrichting te komen. 
 
Stichting Jeugdwerk heeft aangegeven nog geen keuze te kunnen maken. Zij blijven vooralsnog op de 
huidige locatie. Zij kunnen in een later stadium zowel in de MFA worden ondergebracht als in een te 
ontwikkelen herinrichting van Woudlust.
 
Draagvlak 
Tijdens de dorpsavonden in Westwoud in het kader van Vitale Dorpen bleek al dat er draagvlak is om de 
mogelijkheden voor een MFA in Westwoud te onderzoeken. Vandaar ook het ontstaan van de alliantie 
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MFA. Het door de alliantie gepresenteerde voorkeursscenario is, in samenwerking met een 
stedenbouwkundig team, na een zorgvuldig doorlopen proces tot stand gekomen. 
 
Tijdens het proces zijn de zogenaamde stakeholders – verenigingen en organisaties die een belangrijke 
rol vervullen op het gebied van recreatie, educatie of sport en beschikken over een eigen accommodatie 
– nadrukkelijk betrokken geweest. Naast één op één interviews, heeft de alliantie diverse bijeenkomsten 
belegd met deze stakeholders. Vanuit een breed ingestoken basis van “alles is mogelijk” is getrechterd 
naar een voorstel voor een specifieke locatie en bepaling van deelnemende organisaties. Diverse 
scenario’s zijn gepasseerd en beoordeeld op basis van wensen van stakeholders en praktische en 
realistische mogelijkheden. Ten slotte heeft de alliantie MFA alle dorpsbewoners en andere 
belanghebbenden geïnformeerd op een drukbezochte informatieavond. Deze avond werd afgesloten met 
een stemronde, waaruit is gebleken dat bijna 85% van de aanwezige Westwouders achter de plannen 
staat van een MFA in het centrum van het dorp.  

 
Planning, evaluatie en verantwoording 
Wanneer u akkoord gaat met dit voorstel, wordt het voorkeursscenario voor een MFA in Westwoud op de 
locatie van de voormalige openbare basisschool ’t Skitteljacht en rondom dorpshuis De Schalm verder 
uitgewerkt. Voor de verdere uitwerking wordt een projectplan opgesteld en vanuit een projectstructuur 
naar een concreet voorstel toegewerkt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een uitgewerkt plan voor de bouw 
van een MFA in Westwoud, inclusief een reële kostenraming. Met de alliantie wordt overlegd hoe zij in 
het vervolgproces betrokken kan blijven. De overige inwoners worden regelmatig, door middel van 
reguliere communicatiemiddelen, geïnformeerd over de voortgang.  
 
Financiën 
Om het gekozen voorkeursscenario verder uit te werken tot een concreet voorstel is een 
voorbereidingskrediet noodzakelijk van € 50.000,00. Met dit krediet kan gedurende het project verder 
onderzoek worden uitgevoerd, externe expertise worden ingehuurd, etc. Dekking van dit 
voorbereidingskrediet vindt plaats binnen het beschikbare programmabudget Vitale Dorpen. 
 

 

Hoogkarspel, 17 april 2018.  
 

Burgemeester en wethouders van Drechterland, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
 
 
A.J. van den Berg    M. Pijl 

 


