
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 40326
Datum vergadering: 1 september 2020
Datum voorstel: 30 juni 2020
Nummer:  A 
Onderwerp: Gymzaal Geesteren

Voorgesteld raadsbesluit
in te stemmen met het beschikbaar stellen van Euro 200.000,00 uit de reserve incidenteel algemeen 
beschikbare middelen in verband met de verplichting in het kader van bewegingsonderwijs aan Stichting de 
Ransuil en hen te verzoeken om in overleg met de Aloysiusschool bewegingsonderwijs te realiseren in 
Geesteren dat voldoet aan de normen en uiterlijk mei 2023 gerealiseerd is.

Samenvatting van het voorstel
De raad stelt het bedrag van € 200.000 beschikbaar aan Stichting de Ransuil ten behoeve van realisatie van 
bewegingsonderwijs in Geesteren dat voldoet aan de geldende normen. Stichting de Ransuil wordt verplicht 
dit in overleg met de Aloysiusschool/TOF onderwijs te doen en uiterlijk mei 2023 dit gerealiseerd te hebben, 
waarbij er consensus is over de wijze van gebruik.

Aanleiding voor het voorstel
De gymzaal in Geesteren is verouderd en groot onderhoud is noodzakelijk. Schoolbestuur TOF-onderwijs is 
eigenaar van de gymzaal en heeft het beheer en de exploitatie. De gemeente is verantwoordelijk voor groot 
onderhoud. Er moeten daarom keuzes gemaakt worden. Blijven we, TOF en gemeente, investeren in de 
gymzaal of brengen we het bewegingsonderwijs elders in Geesteren onder?

In 2017 is er mondeling een Gentlemen's agreement uitgesproken tussen TOF onderwijs en de gemeente 
Tubbergen. Er is mondeling overeengekomen dat de gymzaal tot uiterlijk september 2022 open blijft. 
Tornado Geesteren (volleybal) is als grootste gebruiker hiervan op de hoogte gesteld. Het is onduidelijk of 
andere gebruikers destijds ook hierover zijn geïnformeerd.

Beoogd resultaat van het voorstel
Bewegingsonderwijs in Geesteren dat voldoet aan de geldende normen.

Argumentatie
TOF onderwijs is juridisch eigenaar van de gymzaal en is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie. De 
gemeente is op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs verantwoordelijk voor de 
bekostiging van groot onderhoud op aanvraag van het schoolbestuur. Als TOF onderwijs en de gemeente 
besluiten om het gebouw te onttrekken aan de onderwijsfunctie dan vervalt het gehele eigendom terug aan 
de gemeente Tubbergen. Het economisch eigendom ligt derhalve bij de gemeente. Bij het wegvallen van de 
gymzaal is de gemeente verantwoordelijk om een alternatieve locatie voor bewegingsonderwijs aan te 
bieden, dit is opgenomen in de wet primair onderwijs artikelen 117 en 136. De kosten voor (groot) onderhoud 
aan de gymzaal kunnen oplopen tot een bedrag van € 300.000,-- (conform bijgevoegde rapportage Thero) 
waarvan in ieder geval € 200.000,-- voor rekening van de gemeente komt en € 100.000,-- voor TOF 
onderwijs. Om zorg te dragen voor een toekomstbestendig behoud van een gymvoorziening in Geesteren 
wordt gekeken naar het aanpassen van de Ransuil en deze geschikt te maken voor het bewegingsonderwijs.

Het college wordt voorgesteld om het bedrag dat nodig is voor het groot onderhoud op korte termijn en 
toekomstig groot onderhoud, dat op dit moment voor rekening van de gemeente komt, ad. € 200.000,--, 
beschikbaar te stellen aan Stichting de Ransuil voor het realiseren van bewegingsonderwijs en als harde 
deadline voor realisatie mei 2023 mee te geven. Door het onderbrengen van het gymonderwijs in de Ransuil, 
vervalt het gymlokaal nabij de school. Omdat dit gymlokaal onder de verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs valt, kan TOF-onderwijs jaarlijks een aanvraag doen voor groot onderhoud. Als het 
bewegingsonderwijs ondergebracht kan worden in de Ransuil, ontvangt TOF-onderwijs voor het gebruik in 
de Ransuil de klokuurvergoeding die hiervoor staat. Daarom is het van belang dat de Stichting en TOF-
onderwijs, voordat het bedrag beschikbaar wordt gesteld, overeenstemming hebben over het gebruik van de 
Ransuil voor bewegingsonderwijs.



Met het beschikbaar stellen van het bedrag en het aanpassen van de Ransuil heeft de gemeente voldaan 
aan haar zorgplicht voor het beschikbaar stellen van een gymaccommodatie aan TOF-onderwijs en in 
Geesteren komt er geen alternatieve locatie komt ten behoeve van gymonderwijs.

Het is verder aan de Ransuil om in overleg met betrokken stakeholders te kijken of deze investering in 
bewegingsonderwijs slim ingezet kan worden zodat er een meerwaarde voor de (binnen)sport in Geesteren 
kan ontstaan. Gezien de ontwikkelingen binnen MD2030 Geesteren en de wens voor een Open Club 
Geesteren biedt deze investering kansen voor Geesteren.

Externe communicatie
Stichting De Ransuil op de hoogte brengen van het besluit. De Aloysiusschool en TOF onderwijs op de 
hoogte brengen van het besluit.

TOF onderwijs vragen de gebruikers op de hoogte te stellen (als verhuurder).

Financiele paragraaf
Euro 200.000 dekken uit de actualisatie MAT reserve gelden (perspectiefnota vastgesteld door de raad 29 
juni 2020) in verband met de verplichting in het kader van bewegingsonderwijs.

Uitvoering
Na besluitvorming door de Raad stelt het College Stichting de Ransuil en de Aloysiusschool op de hoogte 
van het raadsbesluit en legt het verzoek tot het nemen van de vervolgstap bij Stichting de Ransuil neer.

Het bedrag wordt met een subsidiebeschikking beschikbaar gesteld waarbij de voorwaarden van beslispunt 
3 van het dictum worden opgenomen.

Evaluatie
Stichting de Ransuil wordt gevraagd het college op de hoogte te houden van de voortgang en de 
uiteindelijke besluiten die genomen worden.

De verantwoordelijk wethouder zal de raad hierover vervolgens informeren.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
nvt

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 1 september 2020
Nummer:  B 
Onderwerp: Gymzaal Geesteren

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 juni 2020, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 25 augustus 2020;
 
gelet op op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs

besluit
in te stemmen met het beschikbaar stellen van Euro 200.000,00 uit de reserve incidenteel algemeen 
beschikbare middelen in verband met de verplichting in het kader van bewegingsonderwijs aan Stichting de 
Ransuil en hen te verzoeken om in overleg met de Aloysiusschool bewegingsonderwijs te realiseren in 
Geesteren dat voldoet aan de normen en uiterlijk mei 2023 gerealiseerd is.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 1 september 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


