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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over een Multifunctionele Accommodatie in Langeveen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. een positief standpunt in te nemen ten aanzien van deelname van de school in een Multifunctionele 

Accommodatie en de Stichting Multifunctionele Accommodatie Langeveen vragen ons mee te nemen 

in het onderzoek om te komen tot een sluitende begroting voor realisatie en meerjarige exploitatie van 

zo’n Multifunctionele Accommodatie, inclusief Mariaschool en De Gaarf, waarbij een bijdrage daarin 

ter grootte van de vanuit het Integraal Huisvestingsplan 2017 berekende en geïndexeerde 

normvergoeding 2020/2021 (€ 850.000) voor verbouw van de Mariaschool wordt ingebracht; 

2. indien niet wordt gekomen tot een sluitende begroting voor een Multifunctionele Accommodatie voor 

medio 2021, het Integraal Huisvestingsplan 2017 als uitgangspunt te blijven hanteren ten aanzien van 

de huisvesting van de Mariaschool en in dat geval te kiezen voor verbouw van de Mariaschool; 

3. ingeval er wordt overgegaan tot een nieuwe school in het MFA dan hierover een apart raadsvoorstel 

voor te leggen. 

 
Toelichting 
In 2016 is het proces MijnDorp2030 gestart. Hierin wordt samen met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties gekeken naar de mogelijkheden om de kernen op lange termijn leefbaar te 
houden. Er zijn sindsdien veel plannen gemaakt en uitgevoerd. Aansluitend op MijnDorp2030 is in 2018 het 
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (verder: MAT) opgesteld. Hierin is een gezamenlijke agenda voor de 
jaren 2018-2022 vastgelegd voor de te verwezenlijken doelen voor de diverse kernen. Eind 2019 is het MAT 
geactualiseerd, resulterend in het MAT 2.0. 
In Langeveen is men al twee jaar eerder gestart met deze beweging. De verouderde staat van met name de 
sportaccommodaties is reden om de samenwerking te intensiveren in een locatie, waarbij zowel de school, 
de sport als het dorpshuis onder één dak komen. 
Vooral voor de sportclubs is de nood inmiddels hoog. De onderkomens van de buitensport zijn verouderd en 
dienen te worden vervangen of er dient ten minste groot onderhoud te worden uitgevoerd. Het gaat daarbij 
om de sportclubs: RK Voetbalvereniging Langeveen, Tennisvereniging De Iemenslag, Handbalvereniging 
Langeveen en Volleybalvereniging Flash Stars. 
De behoefte van de sportclubs is om naar één gezamenlijke multifunctionele accommodatie te gaan. Daarbij 
kan niet alleen voordeel worden gehaald uit gezamenlijke exploitatie van het gebouw (kostenbesparingen), 

 



maar brengt zeker ook meer saamhorigheid en verbondenheid. Met name deze saamhorigheid en 
verbondenheid is voor de school en de sport een belangrijk speerpunt. Zij geven samen vorm aan een 
gezonde leefstijl voor de jeugd en het terugdringen van overgewicht. Daarnaast trekken leerkrachten en 
sportleiders samen op in het weerbaarder maken van kinderen die om welke reden dan ook buiten de boot 
dreigen te vallen. De partijen verwachten dat deze samenwerking nog hechter wordt als zij onder hetzelfde 
dak werken.  
 
Bij onze besluitvorming is vanuit verschillende invalshoeken belicht wat er leeft in het dorp en welke 
mogelijkheden er zijn met betrekking tot een Multifunctionele Accommodatie. Een belangrijke invalshoek is 
de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor onderwijshuisvesting (incl. bewegingsonderwijs). Daarnaast 
heeft de gemeente ook taken ten aanzien van bijvoorbeeld zorg en welzijn. In zijn algemeenheid wordt 
gesteld dat de leefbaarheid in kleine kernen onder druk staat. In Langeveen zijn de sportverenigingen zelf 
verantwoordelijk voor hun accommodaties en onderkomens. Ook dorpshuis De Gaarf is een zelfstandige 
organisatie met een eigen verantwoordelijkheid voor zijn onderkomen. Deze zelfstandigheid van sport en 
dorpshuis laat onverlet dat wij als gemeente daarvan het maatschappelijk belang onderkennen. 
 
In onze besluitvorming hebben wij het maatschappelijk belang erkenning gegeven door een positieve 
grondhouding aan te nemen ten aanzien van de ontwikkeling van een Multifunctionele Accommodatie in 
combinatie met de Mariaschool en De Gaarf. Om precedentwerking te voorkomen dienen wij er voor te 
waken dat zonder aanvullende redenen wordt gekozen voor nieuwbouw van een school, terwijl daar op 
grond van wet- en regelgeving ten aanzien van onderwijshuisvesting geen aanleiding toe zou zijn. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


