
Pagina 1 van 3 

 

 

 

 
 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Wierden    Enter, 17 mei 2013 

 

Betreft:   Gang van zaken jeugdhonk 

 

 

Geacht College, 

 

Tot onze verbazing verscheen er in oktober 2012 een adviesnota waarin u als college aan de 

gemeenteraad voorstelt om pal achter ons Kluphoes een nieuw jeugdhonk te realiseren middels het 

plaatsen van ‘tijdelijke units’. Onze verbazing was hierbij gelegen in het feit dat in dit voorstel was 

vermeld dat deze locatie met de EMC was overlegd, terwijl wij hier niets van wisten. 

Tevens was een opmerkelijk hiaat in dit voorstel dat er geen schets of tekening van de exacte locatie 

was bijgevoegd. 

De kosten van deze tijdelijke units waren door u gecalculeerd op € 21.000,- per jaar, ofwel € 1750,- 

per maand, ofwel € 221,- per m
2
 per jaar gezien het oppervlak van 95 m

2
. 

 

Vervolgens heeft over deze gang van zaken een interpellatiedebat plaatsgevonden in de raads-

vergadering en vond alsnog een overleg plaats tussen wethouder Hans Bekke en de EMC. Tijdens dit 

overleg is ons een soort van pentekening getoond waaruit bleek dat de gekozen locatie op slechts 3 

meter afstand van ons Kluphoes ligt, hetgeen voor ons onacceptabel is. Dit hebben wij toen, en ook 

later, duidelijk aangegeven.  Ook hebben wij daarbij aangegeven op zich geen enkel probleem te 

hebben met een jeugdhonk op deze parkeerplaats, indien maar voldoende afstand tot ons Kluphoes in 

acht wordt genomen. 

 

Tevens hebben wij toen een voorlopig alternatief aangeboden. Voorlopig, omdat wij als bestuur dit 

uiteraard eerst aan onze leden voor wilden leggen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. 

Dit alternatief was dat de EMC voor eigen kosten een fatsoenlijk stenen jeugdhonk zou aanbouwen 

aan het Kluphoes en dat de gemeente deze nieuwe ruimte zou huren om als jeugdhonk ter beschikking 

te stellen. Dit onder de voorwaarde dat wij, via de huur, in 10 jaar de bouwkosten (inclusief 

rentekosten) terug zouden verdienen. 

 

De gemeente huurt nu immers al één avond in de week ons Kluphoes voor de jeugd. Door bij deze 

verbouwing tevens onze opslagruimte aan te passen en de toegangsdeur van deze opslagruimte te 

verplaatsen naar de Krompatte is het voor ons acceptabel dat dit nieuwe jeugdhonk vast aan het 

Kluphoes komt te zitten.  

 

Bij de overleggen over dit alternatief werd ons te verstaan gegeven dat ons definitieve voorstel, dus 

inclusief de overeen te komen huurprijs, op zeer korte termijn ingeleverd moest worden omdat het 

anders niet behandeld kon worden in de inforonde en raadsvergadering. Verzocht werd zelfs om onze 

ledenvergadering dan maar een maand eerder te houden. Mede gezien de Reggerit was dit voor ons 

echter niet haalbaar.  
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Daarom is toen overeengekomen dat wij daags na onze ledenvergadering, van 27 februari 2013, per e-

mail ons definitieve voorstel zouden toezenden. Of, indien de leden niet akkoord waren, melden dat er 

geen definitief voorstel kwam. Deze haast was nodig om ons aanbod te kunnen agenderen voor de 

inforonde van 16 april 2013 en de raadsvergadering van 2 juli 2013, zo werd ons duidelijk gemaakt.  

 

Aldus hebben wij ons aan deze afspraak gehouden en ’s morgens op 28 februari 2013 ons definitieve 

voorstel per e-mail kenbaar gemaakt. De leden waren akkoord, maar wel onder de voorwaarde dat de 

bouw gegund zou worden aan een bouwbedrijf. De ‘bouwvakkende’ leden bleken niet bereid om hun 

vrije tijd op te offeren om voor de gemeente een lagere huurprijs te realiseren. Een standpunt wat wij 

als bestuur zeker kunnen billeken. 

Het definitieve aanbod heeft dus een hogere huurprijs dan die van de overlegfase omdat in de overleg 

fase wij gerekend hadden ‘zonder of weinig loonkosten’. 

 

De gemeente was volledig vrij om ons definitieve aanbod wel of niet te accepteren.  

 

Vervolgens verscheen er op 4 april 2013 een artikel van een halve pagina in de Twensche Courant 

Tubantia, waarin uitgebreid wordt beschreven hoe de jeugd straks kan ‘chillaxen’ in een eigen stenen 

door de gemeente gebouwd jeugdhonk op de betreffende parkeerplaats. Dit indien de raad het nieuwe 

voorstel van het college aanneemt. 

Dit artikel rept met geen woord over het EMC voorstel. Of dit een flater van de krant is of het gevolg 

van ‘sturing’ door de gemeente kunnen wij niet beoordelen. Wij vermoeden het eerste, want 

downloaden van het nieuwe adviesnota vanaf de gemeentelijke website leert dat ons voorstel wel 

degelijk is meegenomen. 

 

Deze nieuwe adviesnota roept bij ons echter wel vragen op: 

 

1. Wederom ontbreekt een schets of tekening die de exacte locatie weergeeft waar op het 

parkeerterrein het door de gemeente te bouwen jeugdhonk zal komen. In de nota wordt weliswaar naar 

een bijlage ‘schets locatie jeugdhonk’ verwezen, maar deze bijlage ontbreekt. 

Op de eerste pagina wordt vermeld dat er geen belemmeringen zijn voor de vestiging van een 

jeugdhonk aan de Krompatte. Verderop in de nota zijn onze bezwaren wel vermeld, maar wat daarmee 

gedaan is, is niet vermeld. 

Omdat u als college weet van onze bezwaren tegen de locatie pal naast ons Kluphoes, vragen wij ons 

af waar op het parkeerterrein dit jeugdhonk zal komen? 

 

2. Er wordt gesteld dat de gemeente bij huur van de EMC nieuwbouw ook nog eens € 25.000,- euro 

aan eenmalige kosten kwijt is. Dit terwijl ons voorstel inhield dat wij (EMC) alle kosten zouden 

betalen. Dus ook beschrijvingskosten bij de notaris en legeskosten voor de bouwvergunning e.d.  

De enige uitzondering die daarbij is gemaakte was; dat de gemeente de procedure en kosten voor de 

aanpassing van het bestemmingsplan voor haar rekening zou nemen.  

Deze € 25.000,- lijkt ons geen juiste voorstelling van zaken, het aanpassen van het bestemmingsplan is 

immers een formaliteit die door ambtenaren gedaan kan worden die er toch al zitten. Gezien de 

bouwmalaise lijkt het ons aannemelijk dat deze mensen daar nu wel tijd voor kunnen maken. 

Dus vragen wij ons af welke kosten gemaakt worden in verband met deze € 25.000,-. 

 

3. De adviesnota geeft twee opties voor een door de gemeente te bouwen jeugdhonk; units of een 

stenen gebouw. Hierbij kan bij de variant ‘units’ nog gekozen worden voor nieuwe of 2
e
 hands units. 

Wat ons hierbij verbaast is dat de units nu ineens € 94.000,- euro goedkoper zijn dan in de adviesnota 

uit 2012 doordat ze 15 m
2
 kleiner zijn. (80 m

2
 versus 95 m

2
). 

Onze vraag is dus, kloppen deze cijfers wel? Ruim € 6.000,- per vierkante meter voor unit’s lijkt ons 

nogal veel. Ook vinden wij het merkwaardig dat gemeentelijke units fors duurder zijn dan stenen 

(gemeentelijke) nieuwbouw. 

Op zich is dit geen zaak van de EMC, maar als onderdeel van de gemeente vinden wij het wel relevant 
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dat de gemeente zorgvuldig te werk gaat, mede gezien de aanstaande bezuiniging. 

 

4. De adviesnota vermeld een aanbod van de gemeente aan de EMC, om een huurprijs van € 80,- per 

meter per jaar te betalen voor huur van het door de EMC te bouwen jeugdhonk, terwijl de gangbare 

huurprijs ± € 70,- per meter zou zijn.  

Zoals wij in het vooroverleg reeds hebben aangegeven, vinden wij dit totaal niet ter zake doende en 

een ronduit verkeerde voorstelling van zaken. Wij zijn een motorclub die een voorstel heeft gedaan op 

basis van het uitgangspunt dat wij in 10 jaar de gemaakte kosten ook daadwerkelijk terug hebben 

ontvangen. Dat hebben wij gewoon open en eerlijk gecommunicerd. Dit omdat wij het volgende 

bestuur, c.q. de club, die er over tien jaar is niet willen opzadelen met financiële lasten. Deze 10 jaar is 

in deze gewoon onze horizon. Wat een commeriële huurprijs zou zijn is derhalve totaal niet relevant, 

het gaat louter om de kosten.  

Wij vinden het daarnaast een bedriegelijke voorstelling van zaken omdat de € 70,- per meter niet is 

onderbouwd en daarnaast het goedkoopste voorstel van de gemeente (gemeente bouwt zelf een stenen 

jeugdhonk) uitkomt op € 104,- per meter. ( € 8.333,- per jaar voor 80 m
2
 geeft € 104,16). 

 

5. In de adviesnota is vermeld dat op 22 januari en 11 februari is gesproken met de voorzitter en 

penningmeester van de EMC op basis van een schets van de afdeling bouwkunde. 

Ter correctie merken wij op dat deze gesprekken niet met de voorzitter en penningmeester waren maar 

met de voorzitter en een bestuurslid en dat de betreffende schets niet door de afdeling bouwkunde is 

gemaakt, maar door de EMC. 

 

Deze 5 vragen en opmerkingen hadden wij willen stellen tijdens de inforonde van 16 april 2013. Dat 

het jeugdhonk als onderwerp tijdens deze inforonde behandeld zou worden leek ons nogal logisch. Wij 

hadden immers tijdig ons voorstel ingeleverd, de krant had uitgebreid (hoewel eenzijdig) bericht over 

het collegevoorstel en de adviesnota was als document gekoppeld aan deze inforonde op de 

gemeentelijke website.  

 

Tot wij, per toeval, een half uur voor aanvang van deze inforonde begrepen dat het voorstel c.q. 

adviesnota geagendeerd was als een niet te bespreken document. Wat hiervan het nut is van een 

bespreking die niet plaatsvindt ontgaat ons compleet. Wel was duidelijk dat we onze vragen en 

opmerkingen niet konden stellen en hebben ons de reis naar Wierden dus maar bespaard. 

 

Wij hebben als bestuur, tijdens onze ledenvergadering, aan onze leden pogen uit te leggen waarom er 

direct beslist moest worden. Dit hoewel we zelf de haast ook niet echt begrepen maar erop 

vertrouwden dat dit dan zo zou zijn. Nu blijkt er opeens geen enkele haast of belang van behandeling 

van ons voorstel te zijn. Ook hebben wij het gevoel dat er gegoocheld wordt met cijfers en feiten. 

 

Wij zijn een motorclub die gewoon gezellig gebruik willen maken van onze hobby. Wij krijgen ook 

altijd volledige en goede medewerking van de gemeente bij de evenementen en activiteiten die wij 

ontplooien en zijn daarvoor erkentelijk. 

 

Wat wij niet willen, is betrokken raken bij politiek gekonkel over een jeugdhonk. Dus trekken wij bij 

deze ons voorstel in. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Het bestuur van de EMC 


