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Inleiding 



Door de fusie van de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, dient het beleid 

aangaande wijk- en gemeenschapshuizen binnen de gemeente Meierijstad voor 2019 geharmoniseerd 

te zijn.  

 

De onderstaande processtappen heeft geleid tot het slotstuk: de nadere regels subsidiëring 

wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en MFA’s: 

 

 Analyse en gebruik oude beleidsdocumenten voormalige gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-

Oedenrode; 

 Nadere documentstudie (extern en intern); 

 Overzichtelijk maken huidige subsidies en (huur)overeenkomsten; 

 Concept toelichting en nadere regels; 

 Informeren wijk- en gemeenschapshuizen over nadere regels en (nieuwe) subsidieregel. Indien 

behoefte bespreken met beheerorganisaties; 

 Definitieve toelichting en nadere regels; 

 Collegevoorstel en Raadsinformatiebrief; 

 Nieuwe gebruikers- en huurovereenkomsten (na vaststelling). 

 

Belangrijk in het geheel is de duiding van een wijkgebouw of gemeenschapshuis. Welk gebouw valt wel 

onder deze harmonisatie, welk gebouw niet? De gebruikers en subsidieontvangers zijn vroegtijdig 

ingelicht en actief geïnformeerd over de harmonisatie, en afhankelijk van de behoefte betrokken in de 

totstandkoming van de nadere regels. 

 

Anticiperend op het Vastgoedbeleid Meierijstad dat in december ter besluitvorming aan de raad wordt 

voorgelegd, staat in deze toelichting al een aantal passages en/of uitgangspunten van het 

vastgoedbeleid benoemd. Denk hierbij aan onder andere ‘kostendekkendheid’ en ‘transparantie’. Omdat 

het huurprijzenbeleid onlosmakelijk verbonden is aan het (accommodatie-)subsidiebeleid staan in deze 

toelichting zowel de richtlijnen vanuit Vastgoed als vanuit het Sociaal Domein (de subsidiekant) door 

elkaar genoemd. Andere algemene richtlijnen van de harmonisatie staan genoemd in de vastgestelde 

‘Adviesnota richtlijnen harmonisatie subsidiebeleid’ zoals budgettaire neutraliteit en kostentransparantie. 

 
 
 

 

1. Beleid voormalige gemeenten  

Veghel 

Binnen de voormalig gemeente Veghel maakte men onderscheid in een drietal typeringen: 

Dorps- of gemeenschapshuis 

 Wijkgebouw 

 Multifunctionele accommodatie (MFA) 

 Op elk type gebouw waren aparte regels van toepassing.  



 

Een dorps- of gemeenschapshuis werd als volgt geduid: een gebouw waarin meerdere instellingen in een kerkdorp 

hun activiteiten verrichten e.e.a. ter bevordering van de leefbaarheid. Het dorps- of gemeenschapshuis wordt 

beheerd en geëxploiteerd door een instelling. Gebouwen die hier onderdeel van uit maakten waren: 

 Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span, Keldonk 

 Gemeenschapshuis den Hazenpot, Boerdonk 

 Gemeenschapshuis de Brink, Eerde 

 Gemeenschapshuis d’n Brak, Mariaheide 

 Dorpshuis Zijtaart, Zijtaart 

 Sport- en ontmoetingscentrum ter Aa, Erp 

De subsidienormen voor deze gebouwen hielden een basissubsidie in voor beheer en activiteiten (€5.241, prijspeil 

2014), voor Ter Aa gold een bedrag van €10.500. Alle beheerorganisaties ontvingen tevens een 

accommodatiesubsidie, gebaseerd op 92,5% van de huurprijs. Voor de schoonmaak van de gymzaal ontving men 

nog een extra schoonmaaksubsidie van €6.155. 

 

De gemeenschapshuizen dienden alle om de leefbaarheid te vergroten in de kernen. Afhankelijk van de lokale 

situatie moest één van onderstaande functies een plek krijgen in het gemeenschapshuis: 

 De huiskamerfunctie: het bieden van de mogelijkheid tot ontmoeten; 

 De activeringsfunctie: het aanbieden van ruimte voor kleinschalige activiteiten voor ouderen; 

 De eetpuntfunctie: het bieden van de mogelijkheid tot het gezamenlijk nuttigen van maaltijden; 

 De consultatiefunctie: het aanbieden van ruimte voor spreekuur door bijvoorbeeld thuiszorg, huisarts, 

prikdienst of ouderenadviseur; 

 De informatiefunctie: het bieden van de mogelijkheid tot informatie via bijvoorbeeld internet, boek/folders of 

kleinschalige bibliotheekfunctie. 

Naast de gemeenschapshuizen kende Veghel het wijkgebouw, een gebouw waarin meerdere instellingen in hun 

wijk hun activiteiten verrichten ter bevordering van de leefbaarheid. Het wijkgebouw is eigendom van de gemeente 

en wordt beheerd en geëxploiteerd door een instelling. 

 

 

 

 

 Het betrof hier een viertal wijkgebouwen: 

 Wijkgebouw de Spil (De Bunders) 

 Wijkgebouw de Bloemfontein (De Bloemenwijk) 

 Wijkgebouw de Golfstroom (Zuid) 

 Wijkgebouw de Lapvoet (De Leest) 

In tegenstelling tot de gemeenschapshuizen ontving de beheerorganisatie ‘alleen’ een accommodatiesubsidie, 

gebaseerd op 92,5% van de huurprijs en geen basissubsidie. 

 

Omtrent Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) waren aparte nadere regels opgenomen. Onder een MFA werd 

verstaan een gebouw, waarin verschillende functies zijn gehuisvest en waar een bepaalde mate van samenwerking 

plaatsvindt, zowel vanuit inhoudelijk, ruimtelijk als organisatorisch oogpunt. Een MFA is eigendom van de 

gemeente en wordt in gezamenlijkheid beheerd en geëxploiteerd door de organisaties die er gehuisvest zijn. Onder 

MFA’s werden verstaan: 

 MFC de Magneet, Veghel 



 MFA de Hintel, Veghel 

 MFG de Trommel, Erp 

 MFA het Klooster, Zijtaart 

De beheerorganisatie ontving een genormeerd subsidiebedrag van €10.329 (prijspeil 2014). 

Schijndel 

Schijndel beschikte over 5 dorpshuizen c.q. (sociaal) culturele centra. Hiervan ontvingen er 4 een subsidie voor het 

beheer en onderhoud van deze accommodaties. Sociaal Cultureel Centrum De Kajuit ontving geen subsidie. Deze 

accommodatie is eigendom van de gemeente en de stichting De Kajuit huurde deze van de gemeente. Schijndel 

beschikte over de volgende 5 dorpshuizen: 

 Sociaal Cultureel Centrum de Kajuit 

 Sociaal Cultureel Centrum de Vink – Woonservice Zuid 

 Cultureel Centrum ’t Spectrum – Woonservice Centrum 

 Dorpscentrum de Schakel – Woonservice Wijbosch 

 Het Gasthuis – Woonservice Boschweg 

Behalve de Kajuit deden deze locaties ook dienst als woonservicezones waar men ook subsidie voor ontving.  

 

Schijndel was ingedeeld in vier ‘wijken’ met alle een eigen servicepunt en ontmoetingslocatie. De 

woonservicezones hadden (en hebben) een belangrijke functie. Ze vervullen de sociale samenhang en het 

onderlinge contact in een wijk, hadden een informatiefunctie en organiseerden allerlei bijeenkomsten en 

(ontspannings)activiteiten. Een woonservicezone was gericht op alle wijkbewoners, met aandacht voor de 

kwetsbare groepen.  

 

 

 

De vijf doelstellingen van woonservicezones uit Schijndel luidden als volgt: 

 Verhogen van de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid in de wijk; 

 Ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners; 

 Informatiepunt voor vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning; 

 Plaats waar ontspanningsactiviteiten worden aangeboden; 

 Waar vraag en aanbod worden gekoppeld. 

 
De bedragen die men krijgt in 2018 zijn als volgt: 
 

SCC de Vink € 63.337 Wsz Zuid € 5.606 

CC ‘t Spectrum € 71.100 Wsz Centrum 
(welzijn de Meierij) 

€ 2.910 

De Schakel € 34.225 Wsz Wijbosch € 5.658 

Het Gasthuis € 67.071 Wsz Boschweg € 5.267 

 
In dit overzicht ontbreekt de Vossenberg, een voormalig schoolgebouw in de buurt van Sociaal Cultureel Centrum 

de Kajuit, waar ontwikkelingen zijn om te komen tot een nieuw wijkgebouw. Restantbudget activiteitensubsidies 

woonservices Schijndel is voor de fusie al ingezet ter dekking van de exploitatiekosten van de Vossenberg (beheer 

door stichting De Bloemenwijk. Het totaalbedrag voor woonservices was €40.000.  



 

Sint-Oedenrode 

Voormalige gemeente Sint-Oedenrode beschikte over maar 1 gemeentelijk wijkgebouw (de Meidoorn), de overige 

gebouwen die dienst deden als wijkgebouw of gemeenschapshuis kenden een andere eigenaar. Niet-

gemeentelijke gebouwen de Beckart en de Loop’r kenden geen subsidierelatie met de gemeente Sint-Oedenrode. 

 

Hiernaast betaalde de gemeente Sint-Oedenrode een jaarlijkse huurprijs van €175.073 aan Verpleeghuis 

Odendael om een aantal ruimten in het gebouw ter beschikking te stellen voor maatschappelijke partners. 

 

Sint-Oedenrode kende een accommodatiesubsidie die werd verleend aan sociaal-culturele organisaties die een 

diversiteit aan activiteiten ontplooiden, gericht op ontmoeting en stimulering van maatschappelijke deelname. De 

hoogte van de subsidie was gebaseerd op maximaal 50% in de kosten van de jaarlijkse huur- en/of huisvesting 

voor de accommodatie. De enige wijkaccommodatie die viel onder deze regeling was wijkgebouw de Meidoorn 

(stichting dorpsraad Boskant). Men ontving een bijdrage van €5.095 (2015), zoals opgenomen in de 

gebruikersovereenkomst ‘gebruik instructieruimte gymzaal Boskant’. 

 
 
 
 

 

2. Overzicht wijk- en gemeenschapshuizen 
Een volledig overzicht van de wijk- en gemeenschapshuizen die onderdeel uitmaken van deze harmonisatie staan 

op de volgende pagina weergegeven.     

 

Naast de genoemde gebouwen in het overzicht behoeft een aantal gebouwen nadere toelichting. Gebouwen en 

centra die niet meegenomen worden in deze harmonisatie zijn: 

 Cultureel centrum het Spectrum – 1 v/d 4 Woonservicezones (Schijndel)  

 Mariendael Cultureel Educatief Centrum (Sint-Oedenrode) 

Beide centra maken onderdeel uit van de geharmoniseerd beleid op gebied van kunst en cultuur. De ‘woonservice 

subsidie’ voor het Spectrum (via Welzijn de Meierij) is meegenomen in de huidige subsidierelatie met Welzijn de 

Meierij. Het Sociaal cultureel centrum de Vink maakt geen onderdeel uit van de harmonisatie cultuur maar is in 

deze harmonisatie meegenomen, omdat De Vink meer gericht is op ontmoeting en dagbesteding voor de lokale 

inwoners (sociale functie) en in mindere mate een culture functie heeft voor de kern en omgeving. Bij het Spectrum 

en Mariendael is dit duidelijk anders.   

 

De Peppelhof is eveneens niet opgenomen in deze harmonisatie. De Peppelhof is eigendom van Area en wordt 

geëxploiteerd door WijNu, de seniorenvereniging van Veghel. WijNu wilde zelf, zonder inmenging van de 

gemeente, een eigen gebouw tot hun beschikking hebben. De Peppelhof heeft weliswaar verschillende functies die 

ook een wijkgebouw heeft, maar staat niet in de harmonisatie opgenomen als gevolg van de ingenomen positie van 

WijNu. Wij geven de vereniging zo de gelegenheid om dit ook in de toekomst op de huidige manier voort te zetten, 

zonder inmenging van de gemeente.  

 

Wijkgebouw Den Blok was een wijkgebouw in Veghel voor de Oranjewijk. In de periode van de herontwikkeling van 

de Oranjewijk en de ontwikkeling van de Noordkade is de wijkgebouwfunctie van Den Blok afgehaald en (voor de 

nieuwe Oranjewijk) toegekend aan de Noordkade. Binnen de kern Veghel is de Oranjewijk momenteel de enige 



wijk zonder een eigen wijkgebouw. Momenteel kent de wijk een nieuwe wijkstichting Oranjewijk die regelmatig 

gebruik maakt 

van D’n Blok. 

Deze stichting 

opteert voor 

het weer 

toekennen van 

de 

wijkgebouwfunctie aan Den Blok i.p.v. gebruikmaken van de Noordkade voor hun activiteiten. 

 

Onderdeel uitmaken van de regeling betekent niet per definitie het ontvangen van een subsidie. Dit staat nader 

toegelicht in hoofdstuk 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gemeenschapshuizen / Wijkgebouwen binnen harmonisatie 

Gemeentelijk eigendom Geen gemeentelijk eigendom 

Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span Ontmoetingscentrum De Beckart 

Gemeenschapshuis Den Hazenpot  Gemeenschap. ruimten Odendael 

Gemeenschapshuis De Brink Ontmoetingscentrum de Loop’r 

Gemeenschapshuis D’n Brak  Steunpunt Den Binnenhof 

Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa 
Wijkgebouw de Zeven Eiken 
(Peellandstraat) 

Dorpshuis Het Klooster (MFA het Klooster) Sociaal Cultureel Centrum de Vink  

Wijkgebouw De Spil Het Gasthuis 

Wijkgebouw De Bloemfontein Dorpscentrum de Schakel 

Wijkgebouw De Golfstroom (MFA het 
Zoeklicht) 

 

Wijkgebouw De Lapvoet (MFA de Magneet)  

Wijkgebouw De Hintel  (MFA de Hintel)  

Wijkgebouw Den Blok   

Wijkgebouw De Meidoorn  

Wijkgebouw de Vossenberg  

Wijkgebouw de Kajuit  



 

 

 

 

 

 

De groen gearceerde gebouwen staan niet opgenomen in nadere regels subsidiëring wijkgebouwen, 

gemeenschapshuizen en MFA’s omdat het hier een specifieke situatie betreft of omdat er geen subsidie wordt 

verleend. In dat laatste geval betreft het veelal alleen een doorberekening van de huurkosten. In hoofdstuk 4 staan 

deze gebouwen en situatie nader toegelicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aandachtspunten 
nieuw beleid 
Eigendomssituatie 

De gemeente Meierijstad kent 

wijkgebouwen en gemeenschapshuizen 

met verschillende eigendomssituaties. Het 

betreffen zowel wijkgebouwen die in 

eigendom zijn van de gemeente, als 

wijkgebouwen die in beheer zijn van 

woningcoöperaties of particulieren. 

Voormalig gemeente Veghel kenmerkt zich 

door wijkgebouwen en gemeenschapshuizen die in eigendom zijn van de gemeente, voormalige gemeenten 

Schijndel en Sint-Oedenrode kennen voornamelijk gemeenschapshuizen die niet in eigendom zijn van de 

gemeente.  

 

Mede door de verschillende eigendomssituaties en gebruikersafspraken uit het verleden is het onmogelijk om alle 

wijkgebouwen en gemeenschapshuizen eenduidige regels en subsidienormen op te leggen. Eenduidig 

subsidiebeleid is het uitgangspunt, maar in een aantal gevallen is maatwerk noodzakelijk. 

Gemeenschapshuizen / Wijkgebouwen buiten 
harmonisatie 

Spectrum 

Mariëndael 

De Peppelhof 

Gemeentelijke MFA’s binnen harmonisatie 

MFA het Klooster (ook wijkgebouwfunctie) 

MFA de Magneet (ook wijkgebouwfunctie) 

MFA de Hintel (ook wijkgebouwfunctie) 

MFG de Trommel (geen wijkgebouwfunctie) 



 

Type beheerorganisatie 

Huidige beheerorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van het gebouw zijn er in verschillende 

soorten en maten. Hier is een onderscheid te maken in 2 typeringen: 

1. De beheerorganisatie is gefocust op verhuren en bezetting van het gebouw; 

2. De beheerorganisatie is naast de focus op bezetting, ook gefocust op een wijkgebouw als 

ontmoetingsplek, activiteiten gericht op leefbaarheid en het bijeen brengen van jong en oud (bijv. 

woonservicezones in Schijndel). 

 

Bij beheerorganisatie type 1 zijn er vaak andere gebruikers die zich inzetten voor activiteiten die bijdragen aan het 

bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.  

 

In voormalig gemeente Schijndel werd de term woonservicezone gebruikt. Schijndel kende 4 wijken met alle een 

woonservicezone die een belangrijke functie had. Deze functie (genoemd in hoofdstuk 1) zullen voortgezet en 

gefaciliteerd worden maar in het kader van de harmonisatie zal de term woonservicezone vanuit de gemeente niet 

meer gehanteerd worden. Gebruikelijk is dat alle wijkgebouwen en gemeenschapshuizen dienst doen volgens de 

voormalige doelstellingen van een woonservicezone (zie pagina 3). 

 
Verschil in exploitaties 

Binnen het exploitatieoverzicht van de beheerorganisaties is een groot verschil zichtbaar in de exploitatiekosten 

dan wel -baten. Dit bemoeilijkt de harmonisatie en eenduidigheid in het verstrekken van verschillende subsidies. 

De belangrijkste verschillen zitten in een aantal aspecten: huurkosten, schoonmaakkosten, energielasten, 

personeelskosten (professionele inzet of met behulp van vrijwilligers), onderhoudskosten, verhuur (onderverhuur) 

en de omzet door opbrengsten consumpties. 

 
 
 
Spreiding wijkgebouwen 

Op een plattegrond is zichtbaar hoe het momenteel staat met de spreiding van huidige wijkgebouwen en 

gemeenschapshuizen. Daaruit blijkt dat de kern Sint-Oedenrode momenteel geen enkel gebouw kent dat dienst 

doet als zijnde wijkgebouw of gemeenschapshuis, los van Mariëndael en de maatschappelijke ruimten binnen 

Odendael.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uitgangspunten nieuw beleid 
 
Hieronder worden de uitgangspunten ten aanzien van nieuw beleid en daarbij de subsidiëring van organisaties 

voor het beheer van wijkgebouwen en gemeenschapshuizen nader toegelicht. Accommodaties met een 

subsidierelatie staan ook weergegeven in de nadere regels. De subsidieregels zijn uitgesplitst naar gelang de 

eigendomssituatie en type gebouw.  

 

Functies gemeenschapshuizen en wijkgebouwen 

Gemeenschapshuizen en wijkgebouwen moeten openstaan voor alle organisaties die door middel van hun 

activiteiten dan wel producten bijdragen aan de leefbaarheid in de kern dan wel wijk. In navolging van de 

voormalige gemeente Veghel kunnen gemeenschapshuizen en wijkgebouwen verschillende functies bekleden (ook 

overeenkomstig met de functies van de voormalige woonservicezones in Schijndel). Dit zijn de volgende functies: 

 

 De huiskamerfunctie: het bieden van de mogelijkheid tot ontmoeten; 

 De activeringsfunctie: het aanbieden van ruimte voor kleinschalige activiteiten voor ouderen; 

 De eetpuntfunctie: het bieden van de mogelijkheid tot het gezamenlijk nuttigen van maaltijden; 

 De consultatiefunctie: het aanbieden van ruimte voor spreekuur door bijvoorbeeld thuiszorg, huisarts, 

prikdienst of ouderenadviseur; 

 De informatiefunctie: het bieden van de mogelijkheid tot informatie via bijvoorbeeld internet, boek/folders of 

kleinschalige bibliotheekfunctie. 

 

Alle genoemde gebouwen dienen minimaal aan twee van bovengenoemde functies te voldoen. De functie of 

meerdere functies die een beheerorganisatie van een gebouw kan en wil bekleden, zal afhankelijk zijn van de 



behoeften die in de wijk dan wel kern leven.  

 

Nieuwe huurprijs 

De nieuwe huurprijs geschiedt op basis van de DCF methode (Discounted Cash Flow), een berekening voor 

kostprijs-dekkende huur. Hierin worden verschillende variabelen meegenomen: 

 Kapitaallasten (rente en afschrijving); 

 Structurele jaarlijkse onderhoudsreservering volgens DMOP exclusief duurzaamheidsinvesteringen en 

inclusief duurzaamheidsmaatregelen op natuurlijke momenten; 

 Leegstandstandsrisico; 

 Beheerkosten; 

 Gebouwgebonden exploitatiekosten zoals verzekeringen en belastingen; 

 Rendementspercentage (bij verhuur aan maatschappelijk instellingen/verenigingen en stichtingen is dit 

percentage op 0% gesteld). 

 

 

Gemeentelijke wijkgebouwen en gemeenschapshuizen 

Alle beheerorganisaties van gemeentelijke wijkgebouwen en gemeenschapshuizen ontvangen de volgende 

subsidies: 

 

Een accommodatiesubsidie 

Dit betreft een subsidie van 92.5% over de totale huurkosten die men moet betalen aan de gemeente Meierijstad. 

In deze is er sprake van vestzak-broekzak: de 92,5% die de gemeente investeert aan subsidies vanuit het sociaal 

domein, zullen via het atelier vastgoed weer geïnd worden. De overige 7.5% dienen beheerorganisaties door 

middel van eigen inkomsten te genereren en over te maken aan de gemeente.  

 

De accommodatiesubsidie wordt geïndexeerd conform de septembercirculaire (zie Algemene 

Subsidieverordening), dit geldt eveneens voor de huurprijs. Zodoende loopt de verlaging of verhoging van huurprijs 

en bijbehorende subsidie te allen tijde evenredig aan elkaar.  

 

Een basissubsidie 

Het betreft niet altijd de beheerorganisatie van de accommodatie die deze subsidie ontvangt, het kan ook een 

andere organisatie betreffen die binnen de accommodatie actief is. De basissubsidie betreft een bedrag van 

€5.500. Deze subsidie is bedoeld om het gemeenschapshuis te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde 

functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis (huiskamerfunctie, activeringsfunctie, eetpuntfunctie, 

consultatiefunctie of informatiefunctie).  

  

Voor de gemeenschapshuizen en wijkgebouwen zal dit een nieuwe regeling betreffen. Deze basissubsidie dient 

dan ook nadrukkelijk verantwoord te worden. De beheerorganisatie kan er ook voor kiezen deze subsidie door te 

zetten naar verschillende gebruikers die mede invulling geven aan verschillende functies. Bij een aantal 

gemeenschapshuizen wordt de basissubsidie al door een andere organisatie aangevraagd niet zijnde de 

beheerorganisatie. De basissubsidie wordt geïndexeerd zoals genoemd staat in de Algemene 

Subsidieverordening.   

 



 

Voetnoot: Naast gemeenschapshuizen en wijkgebouwen zullen verscheidene zorgcentra ook een inloop- en 

eetfunctie kennen. Dit zal goed op elkaar afgestemd moeten worden.  

 
Schoonmaak- en beheersubsidie gymzaal 

Een aantal gemeenschapshuizen beschikt over een gymzaal die onder beheer staan van de beheerorganisaties, 

en niet onder beheer van de gemeente. Deze zullen net als voorheen een schoonmaak- dan wel beheersubsidie 

ontvangen van €6.155. Dit bedrag werd voorheen niet geïndexeerd. De schoonmaakkosten die de 

beheerorganisaties hebben en de daarbij behorende materialen worden jaarlijks wel geïndexeerd door de 

professionele schoonmaakbedrijven die men daarvoor inhuurt. Om de kwaliteit van onderhoud te waarborgen zal 

dit bedrag daarom vanaf 2019 geïndexeerd worden.   

Voor Ter AA geldt een schoonmaaksubsidie met de factor drie omdat zij beschikken over drie gymzalen (€18.465) 

met daarnaast een aanvullende subsidie voor het beheer van €5.500 (in totaal een schoonmaak- en 

beheersubsidie voor de gymzalen van €23.965). Deze aanvullende subsidie is van toepassing omdat in de door de 

gemeente met de beheerorganisatie opgestelde exploitatiebegroting bij de overdracht de hoogte van de subsidie is 

bepaald. Destijds ging de exploitatie vanuit de gemeente die eerst zelf uitbater was naar de beheerorganisatie 

SBGE (Stichting Beheerorganisatie gemeenschapshuizen Erp). De totale aanvullende subsidie die men ontvangt 

van €29.465 voor zowel het beheren en schoonmaken van de gymzaal als het organiseren van activiteiten om het 

gemeenschapshuis te laten voldoen aan de genoemde functies, is vergelijkbaar met de ontvangen subsidies in 

2018.  

 

Overig 

De gemeentelijke gebouwen zoals benoemd in het hoofdstuk 2 zullen bovenstaande subsidies ontvangen, afgezien 

van de Kajuit, de Vossenberg en de Meidoorn.   

 

De Meidoorn 

Wijkgebouw de Meidoorn is een accommodatie die geëxploiteerd wordt door dorpsraad Boskant. Dit is een 

mondelinge afspraak geweest tussen de voormalige gemeente Sint-Oedenrode en de dorpsraad Boskant, zonder 

dat er sprake was van een gebruikersovereenkomst. Met het gebruik van het wijkgebouw is een subsidie gemoeid 

van €5.156. Deze ontvangt de dorpsraad niet zelf maar dit betreft een interne overboeking van post naar post. 

Deze constructie blijft voor de komende jaren gehanteerd, ingegeven door de ontwikkelingen omtrent een nieuwe 

MFA in Boskant  

 

De Kajuit 

De Kajuit is een wijkgebouw aan de Houtstraat in Schijndel. Het betreft een gebouw dat reeds is afgeschreven. 

Zonder enige subsidie van de gemeente weet de beheerstichting al jaren een positief exploitatiesaldo te realiseren. 

Enige afspraak is de huur die de Kajuit betaalt aan de gemeente ter hoogte van €4.522. In verband met de 

mogelijke ontwikkeling van een nieuw wijkgebouw aan de Papaverstraat (hemelsbreed 200 meter verderop) wordt 

er voor gekozen om de huidige situatie aangaande de Kajuit te continueren, totdat hierover meer duidelijkheid is.  

 

De Vossenberg 

Naast de Kajuit kent ‘wijk de Boschweg’ een ander wijkgebouw, de Vossenberg aan de Papaverstraat. De 

Vossenberg is een voormalig schoolgebouw dat momenteel dienst doet als wijkgebouw. Op deze locatie zal op den 

duur een mogelijk nieuw wijkgebouw gerealiseerd worden (wijkgebouw de Boschweg). Gezien deze ontwikkeling 

zal de huidige situatie gecontinueerd worden zolang deze bestaat. Men betaalt geen huurprijs maar krijgt wel gas, 



water en elektriciteitskosten doorberekend.  

 

 

 

Niet-gemeentelijke wijkgebouwen en gemeenschapshuizen 

Ten aanzien van niet-gemeentelijke gemeenschapshuizen en wijkgebouwen geldt maatwerk. Door specifieke 

situaties en afspraken uit het verleden is het onmogelijk voor deze gebouwen een eenduidige lijn te hanteren.   

 
De Loop’r 

De Loop’r heeft dit jaar voor het eerst een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente. De Loop’r is een niet 

gemeentelijk gebouw en eigendom van Woonmeij. De Loop’r heeft haar aanvraag gericht op een subsidie voor 

huur, elektra, water en licht. Echter alleen de huur is in deze een optie omdat nutsvoorzieningen te allen tijde door 

de beheerorganisatie betaald dienen te worden. 

 

Voor 2019 zal men voor de huur €36.543 kwijt zijn en €9.529 voor een energiezuinige installatie. Dit zijn kosten 

voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp en energiezuinige verlichting. Afgesproken is dat in lijn met de 

gemeentelijke gebouwen alleen een subsidie verstrekt wordt ten aanzien van de warmtepomp en de 

energiezuinige verlichting, als onderdeel van de huur. De Loop’r zal daarom 92.5% subsidie ontvangen over 

€36.543 + €7.500 (€9.529 - €1.815) = €44.043. De subsidie zal hierdoor bedragen €40.740 (92.5% van €44.043). 

De Loop’r zal geen basissubsidie ontvangen omdat bovenstaande subsidie ruim voldoende moet zijn om een 

positief exploitatieresultaat te realiseren waarbij men ook meer denkt toe te komen aan het openstellen van het 

gebouw voor de genoemde 5 gemeenschapshuisfuncties.  

 

Den Binnenhof 

Accommodatie Den Binnenhof in Eerde ontving voor het jaar 2018 een exploitatiesubsidie van €20.804,90 min de 

huurkosten die de gemeente betaalt aan Area. De huur omvatte een bedrag van €5.798,88. De daadwerkelijke 

subsidie kwam daardoor neer op € 15.006,02. 

 

Voor 2019 wordt eenzelfde lijn aan gehouden.. In lijn met de gemeentelijke gebouwen kan op den duur voorgesteld 

worden om ook bij deze accommodatie 92,5% van de huurkosten te subsidiëren en een basissubsidie van €5.500 

te verstrekken. Totale subsidie komt hierdoor neer op +/- €11.000. Op basis van de huidige begroting zal men 

hierdoor jaarlijks een negatief jaarlijks exploitatieresultaat hebben van om en nabij de €4.000. Voorlopig wordt 

vastgehouden aan de oude afspraken omdat boven gestelde vooralsnog niet te overbruggen is. 

 

Ingenomen door bovenstaande schets zal Den Binnenhof voor 2019 een subsidie ontvangen van €20.000 minus 

de huur die de gemeente betaalt aan Area (€5.900). 

 

 

 

 

 

Sociaal cultureel centrum de Vink 

Stichting De Vink beheert en is eigenaar van Sociaal Cultureel Centrum De Vink. Ook vinden er verschillende 



 

activiteiten van Woonservice Zuid plaats. Voor het beheer maakt de stichting gebruik van personeel van de WSD 

en vrijwilligers. 

 

De Vink vraagt voor het jaar 2019 een subsidie aan van €63.394. Dit is in lijn met de subsidieverlening van 2018. 

Dit geldt ook voor woonservicesubsidie die men aanvraagt (€5.500). In lijn met de gemeentelijke gebouwen kan 

worden voorgesteld om ook bij deze accommodatie 92,5% van de huurkosten te subsidiëren en een basissubsidie 

van €5.500 te verstrekken, ware het niet dat SCC de Vink eigendom is van de subsidieaanvrager zelf (stichting de 

Vink). Huurkosten zijn hierdoor niet aan de orde. Ook hier betreft het maatwerk. Met het verstrekken van 

bovengenoemde subsidies heeft men nog altijd een negatief exploitatieresultaat van +/- €3.000. Gezien de totale 

exploitatie van €167.655 moet dit op te vangen zijn.  

 

Voor het jaar 2019 zal daarom een exploitatiesubsidie van €63.394 en een activiteitensubsidie van €5.500 verstrekt 

worden.  

 

Het Gasthuis 

Voor 2019 geeft het Gasthuis aan een negatief exploitatieresultaat te behalen van €65.750 mocht men geen 

subsidie ontvangen van de gemeente. Dit is dan ook de hoogte van subsidie die men aanvraagt. In lijn met de 

gemeentelijke gebouwen kan worden voorgesteld om ook bij deze accommodatie 92,5% van de huurkosten te 

subsidiëren en een basissubsidie van €5.500 te verstrekken. Dit zou een totaal subsidiebedrag maken van +/- van 

€49.000. Met dit subsidiebedrag zal men een flink exploitatietekort hebben. Voorlopig houden we daarom vast aan 

de voormalige afspraken.  

 

Voor het jaar 2019 zal het Gasthuis een exploitatiesubsidie ontvangen van €65.750 en een basissubsidie van 

€5.500.  

 
De Schakel 

Gezien het zeer specifieke maatwerk dat hier in 2013 is vastgelegd is het ook voor de Schakel niet mogelijk om de 

lijn aan te houden die geldt voor gemeentelijke gebouwen. In 2013 is gekozen voor een bijzondere constructie 

waarbij de gemeente door terugvordering van btw op de stichtingskosten in totaliteit €353.000 heeft bespaard.   

 

Met de voortzetting van de bestaande subsidies (€12.000 accommodatiesubsidie en €50.000 beheersubsidie) kan 

de beheerstichting tot in lengte van dagen de Schakel blijven exploiteren, ervan uitgaande dat de stichting haar 

eigen inventaris zal weten te vervangen. Hiervoor zijn specifieke afspraken gemaakt met de beheerstichting. Voor 

2019 en verder blijven bovenstaande subsidies gehanteerd, met daarnaast een basissubsidie van €5.500 om in de 

Schakel meerdere gemeenschapshuisfuncties te laten plaatsvinden.  

 

Odendael 

BrabantWonen/BrabantZorg is de eigenaar van Odendael. De gemeente Meierijstad huurt hier een aantal 

maatschappelijke ruimten om deze beschikbaar te stellen voor verschillende maatschappelijke partners.  

 

De kale huurprijs voor het enkele gebruik van de 1.035 m2 die Meierijstad huurt van BrabantZorg in Odendael 

bedraagt € 109,02 per m2 op jaarbasis exclusief servicekosten (prijspeil 2018). In 2017 was dit € 107,41 per m2. Dit 

betekent een huurverhoging van 1.5%. Volgens huurovereenkomst vindt verhoging plaats op 01-01 van enig jaar 

op basis van het consumentenprijsindex (CPI). De huurprijs wordt niet gewijzigd als voornoemde indexering leidt 



tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende.  

 

De huurovereenkomst die met BrabantWonen is afgesloten kent een doorlooptijd van 30 jaar vanaf de oplevering 

in 2005. In 2018 betaalde de gemeente conform het huurcontract een jaarlijks bedrag van €175.073. Deze zal in 

2019 gecontinueerd worden inclusief indexering.  

 

De Beckart 

Vanuit voormalige gemeente Sint-Ooedenrode ontving de beheerorganisatie van de Beckart in Nijnsel geen 

subsidie. Ook dit jaar heeft De Beckart geen subsidieaanvraag ingediend voor 2019. Gezien het feit dat de Beckart 

onderdeel uitmaakt van deze harmonisatie als niet-gemeentelijk gemeenschapshuis heeft ook dit gebouw recht op 

maatwerk. Mocht in de toekomst blijken dat men subsidie wenst te ontvangen (accommodatie dan wel basis) dan 

zal samen met de Beckart gekeken worden wat wenselijk is, zowel vanuit De Beckart als vanuit de gemeente.  

 

Wijkgebouw Peellandstraat 

Wijkgebouw de Zeven Eiken aan de Peellandstraat in Veghel wordt gehuurd van Area voor € 1.243,35 per maand 

en doorverhuurd aan de wijkvereniging De Zeven Eiken tegen een huur van € 179,73 per jaar ten gevolge van het 

afkopen van een erfpachtconstructie / opstalrecht. Deze regeling zal gecontinueerd blijven tot en met 31 december 

2029. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke multifunctionele accommodaties 

Onder een multifunctionele accommodatie wordt verstaan een gebouw, waarin verschillende functies en 

organisaties zijn gehuisvest en waar een bepaalde mate van samenwerking plaatsvindt, zowel vanuit inhoudelijk, 

ruimtelijk als organisatorisch oogpunt. Een multifunctionele accommodatie is eigendom van de gemeente en wordt 

in gezamenlijkheid beheerd en geëxploiteerd door de organisaties die er gehuisvest zijn. 

 

Vanuit voormalig gemeente Veghel kent de gemeente Meierijstad een viertal multifunctionele accommodaties 

(MFA’s) die voorheen en ook nu een subsidie ontvangen om samenwerking stimuleren. Dit staat los van de 

subsidies die wijkgebouwen ontvangen die zijn gehuisvest in deze MFA’s. Het betreft de volgende gebouwen: MFC 

de Magneet (wijkgebouw de Lapvoet), MFA de Hintel (wijkgebouw de Hintel), MFG de Trommel (geen 

wijkgebouwfunctie) en MFA het Klooster (dorpshuis Zijtaart). Voor 2019 en zal men een genormeerd 

subsidiebedrag ontvangen van €10.900. De subsidieontvanger zorgt voor een adequate verdeling van de subsidie 

onder de organisaties, die in de betreffende multifunctionele accommodatie zijn gehuisvest en die onderling 

samenwerken op zowel inhoudelijk, ruimtelijk als organisatorisch vlak. 



 

 

Bovenstaande geldt niet voor MFA het Zoeklicht. Het Zoeklicht is geen volledig gemeentelijk gebouw waar 

bovendien geen sprake is van verregaande samenwerking tussen de huurders zoals in de andere MFA’s. Bij MFA 

het Zoeklicht is maar sprake van 2 partijen (wijkvereniging en de school), bij de overige is er sprake van minimaal 4 

partijen. Wijkgebouw de Golfstroom zit in het MFA die in subsidieregeling voor wijkgebouwen staat opgenomen.  

 

Schijndel en Sint-Oedenrode kennen (nog) geen MFA’s die onder gemeentelijk beheer staan en die onder deze 

regeling vallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Meierijstad zijn we samen! 

 

                                                                    


