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BEOORDELINGSMATRIX 

 

TOELICHTING 

 

 

Leeswijzer 

Voor u ligt de toetsingsmatrix die we met veel betrokken partijen en mensen hebben vormgegeven. De beoordeling van u telt mee, dus wees u bewust van uw bijdrage. 

De toetsingsmatrix is vanuit verschillende perspectieven en met de informatie die in deze fase van het project / proces voor handen is, ingevuld.  

De projectgroep geeft u het advies om eerst alles te lezen, de bijgevoegde tekeningen te bestuderen en dan pas de parameters van een beoordeling te voorzien. Het is van belang dat u bij de beoordeling vanuit de verschillende 

belangen (o.a. gemeente, stichting, gebruiker, bezoeker, omwonende) probeert te kijken en dan te beoordeelt.   

Uw kunt in de rechterkolom van iedere parameter aandachtspunten meegeven waar de projectgroep in de verdere uitwerking aandacht aan moet schenken. Onder aan iedere parameter is een blok opgenomen om de beoordeling 

kenbaar te maken. 

 

Beoordeling 

U kunt per parameter (blad) aan het slechtste scenario 3 punten toekennen en aan het beste scenario 9 punten toekennen. Let wel:  U kunt maar 1 maal 3 punten toekennen en 1 maal 9 punten toekennen per parameter. De 

resterende scenario’s krijgen dan automatisch ieder 6 punten toegekend. Wel willen we u meegeven dat er 10 parameters een verhogende vermenigvuldigingsfactor hebben in de puntentelling. 

De beoordeling van de (potentiele) gebruikers zullen gezamenlijk voor 1/3 mee tellen in de bepaling van het voorkeursscenario. De andere 2/3 bestaan uit het college van Burgemeester & Wethouders (1/3) en de Stichting 

Gemeenschapshuis Asten (1/3).  

 

Inleveren 

Graag ontvangen we de beoordelingen van deze voorliggende toetsingsmatrix voor 28 februari 2019 retour. Hierna zullen we de punten telling uitvoeren. 

U kunt het document aanreiken bij de balie van het gemeentehuis, ter attentie van Dietmar Schrijnemakers, onder vermelding van wie de beoordeling heeft ingevuld met een handtekening ter bevestiging van uw beoordeling. 

 

Naam   - Vereniging -  Datum    Handtekening 

 

………………………… ………………………………………. …………………………………….. ……………………………………. 

 

 

Veel leesplezier en wijsheid gewenst met de beoordeling en alvast bedankt voor al uw tijd en interesse.  



BEOORDELINGSMATRIX 

 

Bouwsteen / parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

Financieel        

Financieel resultaat exploitatie 

 

 

In welke mate is de exploitatie 

kostendekkend ?  

 

In welke mate is de exploitatie 

afhankelijk van een structurele 

gemeentelijke bijdrage ?  

 

In welke mate is de exploitatie 

afhankelijk van derden ?  

 

 

 

De exploitatie niet kostendekkend. 

 

De exploitatie is afhankelijk van o.a. de verdere uitwerking; 

- de vertaling van de uiteindelijk benodigde investering naar de afschrijving 

- de bezettingsgraad in de zalen  

- de structurele huur van de vaste gebruikers 

- de bijdrage in de servicekosten door de gebruikers 

- De gemeentelijke exploitatiebijdrage 

- Eenmalige bijdrage in de investeringen door de gemeente. 

- BTW teruggave op de investering. 

- Subsidies die nog te genereren zijn. 

 

 

 

 

 

 

De exploitatie is alleen sluitend te 

maken met een structurele bijdrage 

vanuit de gemeente. In deze fase is 

een bandbreedte aangehouden van 

€ 57.000,- tot € 154.000,- per jaar.  

De exacte exploitatiebijdrage, 

binnen de bandbreedte, is 

afhankelijk van de verder uitwerking 

in de exploitatie en de investeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze exploitatie opzet is 1 FTE 

opgenomen als centrale 

gastheer/vrouw en 1 FTE middels 

een participatieplek/afstand tot de 

arbeidsmarkt. Deze kosten worden 

verrekend in de servicekosten. Het 

benodigde personeel van de horeca 

is ten lasten van de horeca. 

 

 

De exploitatie is alleen sluitend te 

maken met een structurele bijdrage 

vanuit de gemeente. In deze fase is 

een bandbreedte aangehouden van 

€ 141.500,- tot € 241.000,- per jaar.  

De exacte exploitatiebijdrage, 

binnen de bandbreedte, is 

afhankelijk van de verder uitwerking 

in de exploitatie en de investeringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze exploitatie opzet is 1 FTE 

opgenomen als centrale 

gastheer/vrouw en 1 FTE middels 

een participatieplek/afstand tot de 

arbeidsmarkt. Deze kosten worden 

verrekend in de servicekosten. Het 

benodigde personeel van de horeca 

is ten lasten van de horeca. 

 

 

De exploitatie is alleen sluitend te 

maken met een structurele bijdrage 

vanuit de gemeente. In deze fase is 

een bandbreedte aangehouden van 

€ 109.000,- tot € 215.500,- per jaar.  

De exacte exploitatiebijdrage, binnen 

de bandbreedte, is afhankelijk van de 

verder uitwerking in de exploitatie 

en de investeringen. 

 

De exploitatie is afhankelijk van o.a. 

de verdere uitwerking; 

- de verkoopopbrengsten van de 4 

woningen. 

 

 

 

 

In deze exploitatie opzet is 1 FTE 

opgenomen als centrale 

gastheer/vrouw en 1 FTE middels 

een participatieplek/afstand tot de 

arbeidsmarkt. Deze kosten worden 

verrekend in de servicekosten. Het 

benodigde personeel van de horeca 

is ten lasten van de horeca. 

 

 

De exploitatie is alleen sluitend te 

maken met een structurele bijdrage 

vanuit de gemeente. In deze fase is 

een bandbreedte aangehouden van 

€ 235.000,- tot € 341.500,- per jaar.  

De exacte exploitatiebijdrage, 

binnen de bandbreedte, is 

afhankelijk van de verder uitwerking 

in de exploitatie en de investeringen. 

 

De exploitatie is afhankelijk van o.a. 

de verdere uitwerking;  

- De ontwikkelwinst van de 

vrijkomende locatie aan de 

Kerkstraat (alleen de Klepel). 

 

 

 

Door de structuur van het gebouw 

zijn in deze exploitatie opzet 2 FTE 

opgenomen als centrale 

gastheer/vrouw en 1 FTE middels 

een participatieplek/afstand tot de 

arbeidsmarkt. Deze kosten worden 

verrekend in de servicekosten. Het 

benodigde personeel van de horeca 

is ten lasten van de horeca. 

 

 

 

De exploitatie is alleen sluitend te 

maken met een structurele bijdrage 

vanuit de gemeente. In deze fase is 

een bandbreedte aangehouden van 

€ 194.000,- tot € 299.500,- per jaar.  

De exacte exploitatiebijdrage, 

binnen de bandbreedte, is 

afhankelijk van de verder uitwerking 

in de exploitatie en de investeringen. 

 

De exploitatie is afhankelijk van o.a. 

de verdere uitwerking; 

- De ontwikkelwinst van de 

vrijkomende locaties aan de 

Kerkstraat (de Klepel, bibliotheek en 

Wocom). 

 

 

Door de structuur van het gebouw 

zijn in deze exploitatie opzet 2 FTE 

opgenomen als centrale 

gastheer/vrouw en 1 FTE middels 

een participatieplek/afstand tot de 

arbeidsmarkt. Deze kosten worden 

verrekend in de servicekosten. Het 

benodigde personeel van de horeca 

is ten lasten van de horeca. 

 

 

De exploitatie is alleen sluitend te 

maken met een structurele bijdrage 

vanuit de gemeente. In deze fase is 

een bandbreedte aangehouden van  

€ 233.500,- tot € 345.500,- per jaar.  

De exacte exploitatiebijdrage, binnen 

de bandbreedte, is afhankelijk van de 

verder uitwerking in de exploitatie 

en de investeringen. 

 

De exploitatie is afhankelijk van o.a. 

de verdere uitwerking; 

- de verkoopopbrengsten van de 

woningen in het klooster en de 

ontwikkelwinst van de vrijkomende 

locatie’s aan de Kerkstraat (de 

Klepel, bibliotheek en Wocom). 

 

Door de structuur van het gebouw 

zijn in deze exploitatie opzet 2 FTE 

opgenomen als centrale 

gastheer/vrouw en 1 FTE middels 

een participatieplek/afstand tot de 

arbeidsmarkt. Deze kosten worden 

verrekend in de servicekosten. Het 

benodigde personeel van de horeca 

is ten lasten van de horeca. 

 

BEOORDELING  

(factor X9) 

 

 

 

      

 

 

 

 

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

Investeringsbijdrage 

 

In welke mate is er een benodigde 

investeringsbijdrage als lening 

nodig van de gemeente ? 

 

In welke mate zijn andere 

financieringsbronnen beschikbaar 

en/of onderzocht ? 

 

Wat is de bijdrage van de 

gemeenschap (o.a. gebruikers, 

huurders) ? 

 

 

 

De benodigde investering is op hoofdlijnen opgebouwd uit de posten; Aankoop benodigde gebouwen/percelen, advieskosten, bouwkosten en diverse. Verder is hier rekening gehouden met een reëel procentuele indexering van de 

bouwkosten.  

 

 

De onderliggende investeringsopzet is gezamenlijk met een bouwkosten deskundige samengesteld. Hierin is tevens een post onvoorzien verwerkt voor de verdere planuitwerking en een reëel procentuele indexering van de bouwkosten 

 

Hier is nog geen rekening gehouden met eventuele subsidie van derden.  

 

Er zijn alternatieve financieringsmogelijkheden onderzocht en beschikbaar onder de randvoorwaarden van een gemeentegarantie.  

 

De bijdrage van de gemeenschap is afhankelijk van de vrijwillige inzet van vrijwilligers. Er is nu geen rekening gehouden met inzet van vrijwilligers en dus ook niet met verplichte inzet van vrijwilligers. 

Verder is een bijdrage van de gemeenschap dat er door de gebruikers een huurbetaling zal plaatsvinden voor het gebruik van de zalen. 

 

De inrichting van Onis en Sociaal Team Asten zullen verhuisd worden vanuit de huidige locatie. De inrichting voor alle zalen en horeca zijn functioneel, doelmatig en gebruiksvriendelijk meegenomen in de investeringsopzet. 

 

 

 

Onderzoek de samenwerking met 

onderwijs en participatie om stage 

en participatieplekken mogelijk te 

maken. 

 

Een monumentaal gebouw 

aanpassen behoeft veel 

deskundigheid, tijd, maatwerk en 

neemt veel onzekerheden met zich 

mee. 

 

De vrijwillige bijdrage in de 

exploitatie en de bouw nader 

onderzoeken op mogelijkheden. 

 

Subsidiemogelijkheden in de 

samenleving en bij instanties verder 

onderzoeken. 

 

Onderzoeken inbreng eigen 

vermogen van de Stichting 

Gemeenschapshuis Asten. 

 

 

 

 

Afhankelijk van de BTW teruggave 

en de eenmalige gemeentelijke 

bijdrage komt de 

investeringsbijdrage op een 

bandbreedte van € 6.005.000 tot € 

8.421.000,-. De excacte 

investeringskosten, binnen de 

bandbreedte, is afhankelijk van de 

verdere planuitwerking. 

 

Verder is in dit scenario rekening 

gehouden met een post voor tijdelijk 

huisvesting (tijdens de bouw).  

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de BTW teruggave en 

de eenmalige gemeentelijke bijdrage 

komt de investeringsbijdrage op een 

bandbreedte van € 8.652.000,- tot € 

11.483.000,-. De exacte 

investeringskosten, binnen de 

bandbreedte, is afhankelijk van de 

verdere planuitwerking. 

 

Verder is in dit scenario rekening 

gehouden met een post voor tijdelijk 

huisvesting (tijdens de bouw) en de 

aankoop van de locaties Bibliotheek 

en WoCom.  

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de BTW teruggave en 

de eenmalige gemeentelijke bijdrage 

komt de investeringsbijdrage op een 

bandbreedte van € 6.990.000,- tot € 

9.755.000,-. De exacte 

investeringskosten, binnen de 

bandbreedte, is afhankelijk van de 

verdere planuitwerking.  

 

Verder is in dit scenario rekening 

gehouden met een post voor tijdelijk 

huisvesting (tijdens de bouw) en de 

aankoop van de locaties Bibliotheek 

en WoCom.  

 

Wel is rekening gehouden met de 

verkoopopbrengst van 4 woningen 

boven de bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de BTW teruggave en 

de eenmalige gemeentelijke bijdrage 

komt de investeringsbijdrage op een 

bandbreedte van € 10.914.000,- tot 

€ 14.096.000,-. De exacte 

investeringskosten, binnen de 

bandbreedte, is afhankelijk van de 

verdere planuitwerking. 

 

In dit scenario is tevens een ruimere 

post onvoorzien verwerkt vanwege 

het monumentale gebouw.  

 

 

 

De mogelijke verkoopopbrengst van 

de woningen op de locatie (alleen de 

Klepel) aan de Kerkstraat zijn hier 

tevens in verwerkt.  

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de BTW teruggave en 

de eenmalige gemeentelijke bijdrage 

komt de investeringsbijdrage op een 

bandbreedte van € 10.185.000,- tot 

€ 13.294.000,-. De exacte 

investeringskosten, binnen de 

bandbreedte, is afhankelijk van de 

verdere planuitwerking. 

 

In dit scenario is tevens een ruimere 

post onvoorzien verwerkt vanwege 

het monumentale gebouw.  

 

 

 

De mogelijke verkoopopbrengst van 

de woningen op de locatie’s (de 

Klepel en de bibliotheek en Wocom) 

aan de Kerkstraat zijn hier tevens in 

verwerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de BTW teruggave en 

de eenmalige gemeentelijke bijdrage 

komt de investeringsbijdrage op een 

bandbreedte van € 10.660.000,- tot 

€ 14.079.000,-. De exacte 

investeringskosten, binnen de 

bandbreedte, is afhankelijk van de 

verdere planuitwerking. 

 

In dit scenario is tevens een ruimere 

post onvoorzien verwerkt vanwege 

het monumentale gebouw.  

 

 

 

De mogelijke verkoopopbrengst van 

de vrijkomende locaties en de 

verkoopopbrengst van de woningen 

op de locatie’s (WoCom, Bibliotheek 

en Klepel) Kerkstraat zijn hier tevens 

in verwerkt. De verkoopopbrengst 

van de woningen in het klooster zijn 

hier eveneens in verwerkt.  

 

BEOORDELING  

(factor X1) 

 

 

 

 

 

      

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Financieel risico 

 

Wat is het financieel risico voor de 

exploitant, beheerder, gebruikers 

en de gemeente ? Zowel in de 

exploitatie bijdrage als in een 

investering (eenmalig / lening) ?  

 

Wordt er een eenmalige bijdrage 

van de gemeente verwacht ? 

 

In de voorgestelde organisatieopzet worden vastgoed en exploitatie juridisch gescheiden. Daarnaast wordt in de exploitatie een fiscale en juridische scheiding gemaakt tussen de exploitant van het gehele gebouw en de horeca.  

 

Alle scenario’s moeten passen binnen de wet/regelgeving van Staatsteun, Wet markt/overheid, Aanbestedingswet en Fiscale regelgeving. Indien het passend gemaakt is binnen de fiscale wetgeving komen de investeringen in aanmerking 

voor de 90%-regel voor BTW teruggave. Door de bovenstaande structuur is er een grote mogelijkheid om de BTW over de investering te verrekenen.  

 

Indien de gemeente een lenig verstrekt, ter grootte van de investeringsbijdrage,  is het onmogelijk om zekerheden te verkrijgen. Tezamen met de juridische, fiscale en aanbestedingsregels heeft de stuurgroep gezamenlijk de risico’s en 

belangen afgewogen en besloten om de gemeenteraad te adviseren om eigenaar te worden.  

 

De aangegeven huurindicatie per ruimte is gebaseerd op prijspeil midden 2021. 

 

De eenmalige bijdrage is tot uiting gebracht in de financiële bandbreedte. Afhankelijk van de financiering en de verder uitwerking is een maximale eenmalige bijdrage van € 950.000,- gereserveerd. 

 

 

Door de gecombineerde functie in 

het klooster met wonen komt er een 

vereniging van eigenaren. Dit maakt 

de verdeling in eigendom, 

onderhoud en eventuele overlast 

naar elkaar niet eenvoudiger. 

 

Horizontaal overleg met de 

belastingdienst over de verdere 

uitwerking om de structuur binnen 

de 90% regel verder vorm te geven. 

 

Wet Markt/Overheid uitwerken 

maatschappelijk vastgoed in een 

Dienst Economisch en Algemeen 

Belang (DEAB) vaststelling. 

 

Definitieve bouwkosten vaststellen 

en bepalen of EU-aanbesteding 

noodzakelijk is. 

 

Alternatieve financieringsvorm 

verder uitwerken met 

Maatschappelijk Investeren. 

 

In de vervolgfase het plan verder 

uitwerken op basis van huurintenties 

met gebruikers om meer zekerheden 

te verkrijgen op het gebruik en 

bezetting van het gebouw. 

 

 

De risico’s van de exploitant zitten in 

de bezetting van zalen en de omzet 

van horeca. 

 

 

 

De risico’s voor de gemeente zitten 

in de verdere uitwerking van de 

investeringen. Daarom is er een 

bandbreedte aangegeven en is dit bij 

nieuwbouw in de vervolgfase 

beheersbaar.  

 

 

 

 

 

 

De risico’s voor de gebruikers zitten 

in de verder uitwerking van de 

plannen (ca. + en - 10% van de 

aangegeven huurprijsindicatie) en in 

de exploitatie en de servicekosten 

(energie en onderhoudskosten).  

 

 

 

De synergie van gebruikers maakt 

het mogelijk om het gehele 

negatieve exploitatieresultaat goed 

te maken, echter missen we de 

samenvoeging van de bibliotheek. 

 

 

 

De risico’s van de exploitant zitten in 

de bezetting van zalen en de omzet 

van horeca. 

 

 

 

De risico’s voor de gemeente zitten 

in de verdere uitwerking van de 

investeringen. Daarom is er een 

bandbreedte aangegeven en is dit bij 

nieuwbouw in de vervolgfase 

beheersbaar.  

 

 

 

 

 

 

De risico’s voor de gebruikers zitten 

in de verder uitwerking van de 

plannen (ca. + en - 10% van de 

aangegeven huurprijsindicatie) en in 

de exploitatie en de servicekosten 

(energie en onderhoudskosten).  

 

 

 

De synergie van gebruikers maakt 

het mogelijk om het gehele 

negatieve exploitatieresultaat goed 

te maken, de toevoeging van de 

bibliotheek creëert meer synergie 

mogelijkheden. 

 

 

 

De risico’s van de exploitant zitten in 

de bezetting van zalen en de omzet 

van horeca. 

 

 

 

De risico’s voor de gemeente zitten 

in de verdere uitwerking van de 

investeringen en der 

verkoopopbrengst van de woningen 

boven de bibliotheek. Daarom is er 

een bandbreedte aangegeven en is 

dit bij nieuwbouw in de vervolgfase 

beheersbaar.  

 

 

 

 

De risico’s voor de gebruikers zitten 

in de verder uitwerking van de 

plannen (ca. + en - 10% van de 

aangegeven huurprijsindicatie) en in 

de exploitatie en de servicekosten 

(energie en onderhoudskosten).  

 

 

 

De synergie van gebruikers maakt 

het mogelijk om het gehele 

negatieve exploitatieresultaat goed 

te maken, echter missen we de 

samenvoeging van de bibliotheek. 

 

 

De risico’s van de exploitant zitten in 

de bezetting van zalen, de omzet van 

horeca en de (energie) verbruiks- en 

onderhoudskosten in het 

monumentale gebouw. 

 

De risico’s voor de gemeente zitten 

in de verdere uitwerking van de 

investeringen en verkoopwinst van 

de locatie aan de Kerstraat (de 

Klepel). Daarom is er een 

bandbreedte aangegeven en is het 

gezien de monumentale status van 

het gebouw risicovoller om binnen 

de bandbreedte te blijven. 

 

  

 

De risico’s voor de gebruikers zitten 

in de verder uitwerking van de 

plannen (ca. + en - 10% van de 

aangegeven huurprijsindicatie) en in 

de exploitatie en de servicekosten 

(energie en onderhoudskosten) van 

een monumentaal gebouw. 

 

 

De synergie van gebruikers maakt 

het mogelijk om een deel van het 

negatieve exploitatieresultaat goed 

te maken, hierbij heeft het 

ontbreken van de bibliotheek een 

negatieve invloed.  

 

 

 

De risico’s van de exploitant zitten in 

de bezetting van zalen, de omzet van 

horeca  en de (energie) verbruiks- en 

onderhoudskosten in het 

monumentale gebouw. 

 

De risico’s voor de gemeente zitten 

in de verdere uitwerking van de 

investeringen en de verkoopwinst 

van de locatie aan de Kerstraat (de 

Klepel, bibliotheek en Wocom). 

Daarom is er een bandbreedte 

aangegeven en is het gezien de 

monumentale status van het 

gebouw risicovoller om binnen de 

bandbreedte te blijven. 

 

  

De risico’s voor de gebruikers zitten 

in de verdere uitwerking van de 

plannen (ca. + en - 10% van de 

aangegeven huurprijsindicatie) en in 

de exploitatie en de servicekosten 

(energie en onderhoudskosten) van 

een monumentaal gebouw.  

 

De synergie van gebruikers maakt 

het mogelijk om een deel van het 

negatieve exploitatieresultaat goed 

te maken, mede door te toevoeging 

van de bibliotheek.. 

 

 

De risico’s van de exploitant zitten in 

de bezetting van zalen, de omzet van 

horeca  en de (energie) verbruiks- en 

onderhoudskosten in het 

monumentale gebouw. 

 

De risico’s voor de gemeente zitten 

in de verder uitwerking van de 

investeringen, de verkoopwinst van 

de locatie aan de Kerkstraat (de 

klepel, Bibliotheek en Wocom) en de 

verkoopopbrengst van de woningen 

in het klooster. Daarom is er een 

bandbreedte aangegeven en is het 

gezien de monumentale status van 

het gebouw risicovoller om binnen 

de bandbreedte te blijven.  

 

De risico’s voor de gebruikers zitten 

in de verder uitwerking van de 

plannen (ca. + en - 10% van de 

aangegeven huurprijsindicatie) en in 

de exploitatie en de servicekosten 

(energie en onderhoudskosten) van 

een monumentaal gebouw.  

 

 

De synergie van gebruikers maakt 

het mogelijk om een deel van het 

negatieve exploitatieresultaat goed 

te maken, mede door te toevoeging 

van de bibliotheek. 

BEOORDELING  

(Factor x8) 

 

 

 

 

     

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
 

Huurprijzen gebruikers 

 

In welke mate zijn de huurprijs- 

indicaties in de lijn met de 

omliggende gemeenschapshuizen 

in Ommel en Heusden.  

 

In welke mate zijn er uniforme 

afspraken met (vergelijkbare) 

huurders / gebruikers ?  

 

In welke mate is er een reductie in 

de huurprijs mogelijk als de 

vereniging werkzaamheden 

verricht ? 

 

 

De bestuursopdracht geeft aan dat de huurprijs van een zaal in de lijn met Ommel en Heusden moeten zijn. We hebben rekening gehouden met vergelijkwaardige ruimtes en deze bedragen geprojecteerd op Asten. 

 

De huurprijsindicaties zijn, mede door de bestuursopdracht, in ieder scenario een gelijke constante. Let wel deze zijn gedurende de exploitatie wel beïnvloedbaar door eventueel verhogende servicekosten (energie en onderhoud) en 

jaarlijkse indexatie. 

 

Er is per ruimte een dagdeeltarief dat eenduidige en gelijk is voor iedere gebruiker. Er is wel een onderscheid gemaakt voor commerciële gebruikers en ander tarief gehanteerd. Hier is het maatschappelijke tarief x 150% toegepast.  

 

De voorliggende huurprijs indicatie van de zalen zijn in de fase indicatief en kennen tot de start van de bouw een bandbreedte van 10% lager en 10% hoger door de verdere planuitwerking. De voorliggende huurprijzen van de vaste 

gebruikers zijn daarom, in deze fase, weergegeven in de bandbreedte.  

 

In deze fase is nog niet zo gedetailleerd onderzocht in welke mate er een reductie in de huurprijs mogelijk is als er werkzaamheden door de gebruikers (lees: verenigingen) worden verricht. 

 

 

 

De aangegeven huurprijsindicatie is 

per ruimte per scenario aangeven. 

Let wel; dit is een dagdeel prijs 

(inclusief BTW en servicekosten maar 

exclusief Beamer, flipover en/of 

koffie). Een dagdeel is 3,5uur. Dit zijn 

indicatieve bedragen die gelden 

midden 2021 en vanaf dan jaarlijks 

geïndexeerd zullen worden. 

 

Onderzoeken of er een reductie op 

de huurprijs mogelijk is indien er 

werkzaamheden door de huurders 

verricht worden. Het advies is om dit 

in de volgende fase te onderzoeken 

in samenspraak met de gebruikers 

en exploitant en het standpunt van 

gemotiveerde zienswijze te voorzien. 

 

ZAAL       maatschappelijk dagdeel 

tarief (incl. servicekosten en BTW) 

A1  € 70  

A1  € 30  

A2  nvt  

   

B1  € 25  

B2  € 25  

B3  nvt  

   

C1  € 20  

C2  € 20  

C3  € 20  

C4  € 20  

C5  € 20 

 

VASTE HUURDERS 

Prijsindicatie (inclusief servicekosten 

en BTW) 

 

Bergingen 

€ 51,- /m2/jaar 

 

Sociaal Team Asten 

Van € 40.307,- tot € 50.576,- /jaar   

 

ONIS 

Van € 16.909,- tot € 21.217,- /jaar 

 

Horeca (excl. zalen) 

Van € 58.288,- tot € 70.811,- /jaar 

 

Bibliotheek 

Niet van toepassing 

 

 

VVV 

Vast bijdrage € 15.000,-  /jaar 

 

 

ZAAL       maatschappelijk dagdeel 

tarief (incl. servicekosten en BTW) 

A1  € 70  

A1  € 30  

A2  € 30   

   

B  € 25  

B2  nvt  

B3  nvt  

   

C1  € 20  

C2  € 20  

C3  € 20  

C4  € 20  

C5  nvt 

 

VASTE HUURDERS 

Prijsindicatie (inclusief servicekosten 

en BTW) 

 

Bergingen 

€ 50,50 /m2/jaar  

 

Sociaal Team Asten 

Van € 38.734,- tot € 47.234,- /jaar   

 

ONIS 

Van € 18.843,- tot € 22.979,- /jaar   

 

Horeca (excl. zalen) 

Van € 51.240,- tot € 60.659,- /jaar   

 

Bibliotheek 

Van € 76.420,- tot € 93.191,- /jaar   

 

 

VVV 

Vast bijdrage 15.000,- /jaar 

 

ZAAL      maatschappelijk dagdeel 

tarief (incl. servicekosten en BTW) 

A1  € 70  

A1  € 30  

A2  nvt  

   

B1  € 25  

B2  € 25  

B3  nvt  

   

C1  € 20  

C2  € 20  

C3  € 20  

C4  € 20  

C5  € 20 

 

VASTE HUURDERS 

Prijsindicatie (inclusief servicekosten 

en BTW) 

 

Bergingen 

€ 52, -/m2/jaar  

 

Sociaal Team Asten 

Van € 46.905,- tot € 58.660,- /jaar   

 

ONIS 

Van € 19.677,- tot € 24.609,- /jaar   

 

Horeca (excl. zalen) 

Van € 66.994,- tot € 81.329,- /jaar   

 

Bibliotheek 

Blijft in eigen gebouw, kleine gevel 

aanpassing   

 

VVV 

Vaste bijdrage € 15.000,-  /jaar   

 

ZAAL       maatschappelijk dagdeel 

tarief (incl. servicekosten en BTW) 

A1  € 70  

A1  € 30  

A2  € 30   

   

B1  € 30  

B2  € 35  

B3  nvt  

   

C1  € 20  

C2  € 20  

C3  € 20  

C4  € 20  

C5  € 20 

 

VASTE HUURDERS 

Prijsindicatie (inclusief servicekosten 

en BTW) 

 

Bergingen 

€ 52,50 /m2/jaar 

 

Sociaal Team Asten 

Van € 50.967,- tot € 60.215,- /jaar   

 

ONIS 

Van € 30.832,- tot € 36.426,- /jaar   

 

Horeca (excl. zalen) 

Van € 143.515,- tot € 166.158,- /jaar   

 

Bibliotheek 

Blijft op de huidige locatie. 

 

 

VVV 

Vaste bijdrage € 15.000,- /jaar   

 

ZAAL       maatschappelijk dagdeel 

tarief (incl. servicekosten en BTW) 

A1  € 70  

A1  € 30  

A2  € 30 

   

B1  € 35  

B2  € 25  

B3  € 30 

   

C1  € 20  

C2  € 20  

C3  € 20  

C4  € 20  

C5  € 20 

 

VASTE HUURDERS 

Prijsindicatie (inclusief servicekosten 

en BTW) 

 

Bergingen 

€ 51,50 /m2/jaar 

 

Sociaal Team Asten 

Van € 41.041,- tot € 48.508,- /jaar   

 

ONIS 

Van € 24.827,- tot € 29.344,- /jaar   

 

Horeca (excl. zalen) 

Van € 102.059,- tot € 117.730,- /jaar   

 

Bibliotheek 

Van € 76.847,- tot € 90.828,- /jaar   

 

 

VVV 

Vaste bijdrage € 15.000,- /jaar   

 

 

ZAAL       maatschappelijk dagdeel 

tarief (incl. servicekosten en BTW) 

A1  € 70  

A1  € 30  

A2  € 30  

   

B1  € 35  

B2  € 25  

B3  € 30  

   

C1  € 20  

C2  € 20  

C3  € 20  

C4  € 20  

C5  € 20 

 

VASTE HUURDERS 

Prijsindicatie (inclusief servicekosten 

en BTW) 

 

Bergingen 

€ 51,- /m2/jaar 

 

Sociaal Team Asten 

Van € 42.873,- tot € 51.085,- /jaar   

 

ONIS 

Van € 25.936,- tot € 30.903,- /jaar 

 

Horeca (excl. zalen) 

Van € 106.188,- tot € 123.421,- /jaar 

 

Bibliotheek 

Van € 80.277,- tot € 95.652,- /jaar 

 

 

VVV 

Vaste bijdrage € 15.000,- /jaar 

BEOORDELING  

(factor x 7) 

 

 

 

 

 

      

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Doorlooptijd  

 

Wat is de doorlooptijd van 

realisatie, oprichting / fusie en 

ingebruikname ? 

 

Wat zijn de financiële 

consequenties van de doorlooptijd 

? 

 

 

 

Gezien de diversiteit van scenario’s en de huidige informatie die voorhanden is zijn in deze parameter geen/minimale overeenkomsten te beschrijven door voor alle scenario’s gelden.  

 

 

 

Onderzoeken of het mogelijk is om 

gefaseerd te bouwen bij scenario’s 

van de locatie de Klepel. Er zal een 

tijdelijk huisvesting georganiseerd 

moeten worden voor de klepel en 

haar gebruikers.  

 

Afstemming met omwonende in alle 

scenario’s goed en serieus nemen 

om de benodigde procedures goed 

te laten verlopen. 

 

 

De locatiekeuze moet nog worden 

uitgewerkt tot een 

aannemerscontract, 

exploitatiestichting, financiering en 

huurovereenkomsten. Dit heeft, 

binnen de aangegeven financiële 

bandbreedte, een doorlooptijd van 

ca. 8 maanden.  

 

 

De ruimtelijke procedure kan 

gedeeltelijk parallel verlopen en 

heeft door de reguliere WABO- 

procedure een aanvulling van ca. 3 

maanden.  

 

 

De uitvoeringstijd (bouwtijd) is 

mogelijk in ca. 18 maanden vanwege 

de nieuwbouw. De weersinvloed kan 

hier nog een rol spelen. 

 

 

Deze doorlooptijd geeft een 

ingebruikname midden 2021. 

 

De financiële consequentie is dat we 

rekening hebben gehouden met 

indexeringen en dat de aangegeven 

huurprijsindicatie gelden voor 2de 

kwartaal 2021. Bij een later 

ingebruikname zullen deze worden 

geïndexeerd. 

 

Er zal een tijdelijk huisvesting 

georganiseerd moeten worden voor 

de Klepel en haar gebruikers. Er is 

hier nu een financiële post voor 

opgenomen in de investeringen. 

 

 

De locatiekeuze moet nog worden 

uitgewerkt tot een 

aannemerscontract, 

exploitatiestichting, financiering en 

huurovereenkomsten. Dit heeft, 

binnen de aangegeven financiële 

bandbreedte, een doorlooptijd van 

ca. 8 maanden.  

 

 

De ruimtelijke procedure kan 

gedeeltelijk parallel verlopen en 

heeft door de reguliere WABO- 

procedure een aanvulling van ca. 3 

maanden.  

 

 

De uitvoeringstijd (bouwtijd) is 

mogelijk in ca. 18 maanden vanwege 

de nieuwbouw. De weersinvloed kan 

hier nog een rol spelen. 

 

 

Deze doorlooptijd geeft een 

ingebruikname midden 2021. 

 

De financiële consequentie is dat we 

rekening hebben gehouden met 

indexeringen en dat de aangegeven 

huurprijsindicatie gelden voor 

kwartaal 2021. Bij een later 

ingebruikname zullen deze worden 

geïndexeerd. 

 

Er zal een tijdelijk huisvesting 

georganiseerd moeten worden voor 

de Klepel en haar gebruikers. Er is 

hier nu een financiële post voor 

opgenomen in de investeringen. 

 

De locatiekeuze moet nog worden 

uitgewerkt tot een 

aannemerscontract, 

exploitatiestichting, financiering en 

huurovereenkomsten. Dit heeft, 

binnen de aangegeven financiële 

bandbreedte, een doorlooptijd van 

ca. 8 maanden.  

 

 

De ruimtelijke procedure heeft in dit 

scenario vanwege wonen een 

uitvoerige bestemmingsplan 

procedure te doorlopen van ca. 6 

maanden. 

 

De uitvoeringstijd (bouwtijd) is 

mogelijk in ca. 18 maanden vanwege 

de nieuwbouw. De weersinvloed kan 

hier nog een rol spelen. 

 

 

Deze doorlooptijd geeft een 

ingebruikname midden 2021. 

 

De financiële consequentie is dat we 

rekening hebben gehouden met 

indexeringen en dat de aangegeven 

huurprijsindicatie gelden voor 

kwartaal 2021. Bij een later 

ingebruikname zullen deze worden 

geïndexeerd. 

 

Er zal een tijdelijk huisvesting 

georganiseerd moeten worden voor 

de Klepel en haar gebruikers. Er is 

hier nu een financiële post voor 

opgenomen in de investeringen. 

 

 

De locatiekeuze moet nog worden 

uitgewerkt tot een 

aannemerscontract, 

exploitatiestichting, financiering en 

huurovereenkomsten.  Dit heeft 

binnen de aangeven financiële 

bandbreedtes, een doorlooptijd van 

ca. 10 maanden. Dit vanwege het 

monumentale gebouw.  

 

De ruimtelijke procedure kan 

gedeeltelijk parallel verlopen en 

heeft door de uitvoeringen WABO- 

procedure een aanvulling van ca. 6 

maanden.  

 

 

De uitvoeringstijd (bouwtijd) is 

mogelijk in ca. 22 maanden vanwege 

het monumentale karakter. De 

weersinvloed kan hier nog een rol 

spelen.  

 

Deze doorlooptijd geeft een 

ingebruikname begin 2022.  

 

De financiële consequentie is dat we 

rekening hebben gehouden met 

indexeringen en dat de aangegeven 

huurprijsindicatie gelden voor 1ste 

kwartaal 2022. Bij een later 

ingebruikname zullen deze worden 

geïndexeerd. 

 

Er is geen tijdelijk huisvesting nodig 

van de Klepel haar gebruikers. 

 

De locatiekeuze moet nog worden 

uitgewerkt tot een 

aannemerscontract, 

exploitatiestichting, financiering en 

huurovereenkomsten.  Dit heeft 

binnen de aangeven financiële 

bandbreedtes, een doorlooptijd van 

ca. 10 maanden. Dit vanwege het 

monumentale gebouw.  

 

De ruimtelijke procedure kan 

gedeeltelijk parallel verlopen en 

heeft door de uitvoeringen WABO 

procedure een aanvulling van ca. 6 

maanden.  

 

 

De uitvoeringstijd (bouwtijd) is 

mogelijk in ca. 22 maanden vanwege 

het monumentale karakter. De 

weersinvloed kan hier nog een rol 

spelen.  

 

Deze doorlooptijd geeft een 

ingebruikname begin 2022.  

 

De financiële consequentie is dat we 

rekening hebben gehouden met 

indexeringen en dat de aangegeven 

huurprijsindicatie gelden voor 1ste 

kwartaal 2022. Bij een later 

ingebruikname zullen deze worden 

geïndexeerd. 

 

Er is geen tijdelijk huisvesting nodig 

van de Klepel haar gebruikers. 

 

De locatiekeuze moet nog worden 

uitgewerkt tot een 

aannemerscontract, 

exploitatiestichting, financiering en 

huurovereenkomsten.  Dit heeft 

binnen de aangeven financiële 

bandbreedtes, een doorlooptijd van 

ca. 10 maanden. Dit vanwege het 

monumentale gebouw.  

 

De ruimtelijke procedure kan 

gedeeltelijk parallel verlopen en 

heeft door de uitvoeringen WABO 

procedure een aanvulling van ca. 6 

maanden.  

 

 

De uitvoeringstijd (bouwtijd) is 

mogelijk in ca. 22 maanden vanwege 

het monumentale karakter. De 

weersinvloed kan hier nog een rol 

spelen.  

 

Deze doorlooptijd geeft een 

ingebruikname begin 2022.  

 

De financiële consequentie is dat we 

rekening hebben gehouden met 

indexeringen en dat de aangegeven 

huurprijsindicatie gelden voor 1ste 

kwartaal 2022. Bij een later 

ingebruikname zullen deze worden 

geïndexeerd. 

 

Er is geen tijdelijk huisvesting nodig 

van de Klepel haar gebruikers. 

BEOORDELING  

(factor x1) 

 

 

 

 

 

 

      

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Bouwsteen /  

Parameter 

Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

Ruimtelijk        

 
Noodzakelijke ruimte behoefte 

 

In welke mate zijn de betalende 

gebruikers en haar ruimtelijke 

behoefte verwerk ? 

 

In welke mate is er een 

kostendekkende (sluitende) 

exploitatie ?  

 

Welke faciliteiten / voorzieningen 

zijn er om de gebruikers optimaal 

te bedienen / te ondersteunen ? 

 

Collectief gebruik van ruimten door verenigingen, stichtingen en andere gebruikers, waaronder de foyer, kantoorruimte en grote/kleine zalen (voor de dagdelen ochtend, middag en avond);  

 

Voor de inrichting van de zalen / flexibele ruimtes is een financiële post voorzien die gebaseerd is op sober en doelmatig maar wel een gebruiksvriendelijk inrichting..  

 

 

 

De inrichting van de zalen / flexibele 

ruimtes zullen in de volgende fase 

per ruimte een basis kennen en in 

overleg met de exploitant 

geschieden. 

 

Het bezettingsschema zal een aantal 

overlappingen kennen en zal verder 

geoptimaliseerd moeten worden in 

overleg met de gebruikers. 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) 

en voor ONIS (1-Hoog) nader 

onderzoeken in na de locatiekeuze. 

Verder ook bespreekbaar maken dat 

VJN eventueel de schuur in scenario 

Patersklooster aankoopt.  

De gebruikers van de Beiaard, Klepel, 

ONIS, Sociaal Team Asten zijn 

allemaal ingepast. Echter door de 

erfgrenzen in dit scenario zijn de 

ruimten in minimale mate aanwezig. 

 

 

De synergie met de VVV en 

bibliotheek is niet aanwezig.  

 

 

Het ruimtelijke programma heeft 

geen mogelijkheid tot echte 

vergroting. 

  

Door de erfgrenzen zijn een aantal 

ruimtes beperkt de Zaal A is 500m2 

ipv 530m2 zoals bestaand. Zalen B1 

en B2 niet apart bereikbaar. 

Bergingen niet op gelijk niveau met 

podium zaal A;  

 

Bar en balie is verwerkt in een 

meubel en ruimte. Voor de 

gecombineerde gastheer / vrouw 

functie is in de exploitatie 1 FTE 

voorzien en zal ten laste komen van 

de servicekosten. 

  

 

Foyer, diverse ontvangstruimte en 

horeca zijn gecombineerd / 

verweven, in de nabijheid van zaal A 

waardoor het huiskamer gevoel kan 

worden gecreëerd.    

 

Door nieuwbouw is een flexibelere 

indeling mogelijk. Het plaatsen van 

een mobiele wand in zaal A en B 

verder is akoestisch rekening 

gehouden met muziekonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) is 

niet ingepast en ONIS (1-Hoog) blijft 

op haar locatie behouden.  

De gebruikers van de Beiaard, Klepel, 

ONIS, Sociaal Team Asten, VVVV en 

de bibliotheek zijn allemaal ingepast.  

 

 

 

 

De synergie tussen de gebruikers is 

maximaal te creëren.   

 

 

Het ruimtelijke programma heeft 

mogelijkheid tot vergroting. 

  

Door de erfgrenzen op te rekken met 

de locatie Bibliotheek en Wocom is 

er een optimaal ontwerp te 

realiseren met voldoenden parkeren.  

 

 

Bar en balie is verwerkt in een 

meubel en ruimte. Voor de 

gecombineerde gastheer / vrouw 

functie is in de exploitatie 1 FTE 

voorzien en zal ten laste komen van 

de servicekosten. 

  

 

Foyer, diverse ontvangstruimte en 

horeca zijn gecombineerd / 

verweven, in de nabijheid van zaal A 

waardoor het huiskamer gevoel kan 

worden gecreëerd.    

 

 

Door nieuwbouw is een flexibelere 

indeling mogelijk. Het plaatsen van 

een mobiele wand in zaal A en B 

verder is akoestisch rekening 

gehouden met muziekonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) is 

niet ingepast en voor ONIS (1-Hoog) 

is een alternatieve locatie nodig. 

De gebruikers van de Beiaard, Klepel, 

ONIS, Sociaal Team Asten, VVVV en 

de bibliotheek zijn allemaal ingepast. 

Echter door de erfgrenzen in dit 

scenario zijn de ruimten in minimale 

mate aanwezig. 

 

Echter door het losknippen van de 

bibliotheek is er minimale synergie 

tussen de gebruikers te creëren.   

 

Het ruimtelijke programma heeft 

geen mogelijkheid tot vergroting. 

  

Door de erfgrenzen is het aantal 

ruimtes beperkt de Zaal A is 500m2 

ipv 530m2 zoals bestaand. Zalen B1 

en B2 niet apart bereikbaar. 

Bergingen niet op gelijk niveau met 

podium zaal A;  

 

Bar en balie is verwerkt in een 

meubel en ruimte. Voor de 

gecombineerde gastheer / vrouw- 

functie is in de exploitatie 1 FTE 

voorzien en zal ten laste komen van 

de servicekosten. 

  

Foyer, diverse ontvangstruimte en 

horeca zijn gecombineerd / 

verweven, in de nabijheid van zaal A 

waardoor het huiskamer gevoel kan 

worden gecreëerd.  

 

Door nieuwbouw is een flexibelere 

indeling mogelijk. Het plaatsen van 

een mobiele wand in zaal A en B 

verder is akoestisch rekening 

gehouden met muziekonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toevoeging van wonen geeft een 

diversiteit in het programma maar 

ook een uitdaging en begrip in het 

gebruik en eventuele incidentele 

overlast. 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) is 

niet ingepast en voor ONIS (1-Hoog) 

is een alternatieve locatie nodig. 

De gebruikers van de Beiaard, Klepel, 

ONIS, Sociaal Team Asten, VVVV en 

de bibliotheek zijn allemaal ingepast.  

 

 

 

 

Echter door het losknippen van de 

bibliotheek is er minimale synergie 

tussen de gebruikers te creëren.   

 

Het ruimtelijke programma heeft 

een mogelijkheid tot vergroting in de 

zolders. 

 

Grotere loopafstanden tussen 

ruimten en kans tot spontane 

ontmoetingen tussen bezoekers en 

gebruikers is niet optimaal. 

 

Er is geen combinatie mogelijk 

tussen balie en bar. Er is een extra 

gastvrouw/heer nodig om toezicht te 

houden, eventueel eenieder te 

ontvangen en een sociaal veilig 

gevoel te geven/creëren in de 

rondgang bij bezoekers in de (winter) 

avonduren. 

 

De Foyer en horecaruimte zijn niet 

verweven met elkaar om te kunnen 

fungeren als huiskamer.  

 

 

Door de inpassing in bestaande 

structuur zijn de ruimtes vaak iets 

groter, is de totale oppervlakte 

groter en liggen de ruimtes verder 

uit elkaar. 

 

De gezamenlijke entree is krap voor 

grote evenementen, daar 

aansluitend is de afstand tot zaal A 

en de horeca, bibliotheek (te) groot. 

Hierdoor is een Zij-entree bij Zaal A 

noodzakelijk. 

 

Zaal A is niet deelbaar middels een 

flexibele wand. Bibliotheek is niet in 

de nabijheid van het 

gemeenschapshuis;  

 

 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) 

en voor ONIS (1-Hoog) zitten in de 

kloosterschuur.  

De gebruikers van de Beiaard, Klepel, 

ONIS, Sociaal Team Asten, VVVV en 

de bibliotheek zijn allemaal ingepast.  

 

 

 

 

De synergie tussen de gebruikers is 

maximaal te creëren.   

 

 

Het ruimtelijke programma heeft 

een mogelijkheid tot vergroting in de 

zolders. 

 

Grotere loopafstanden tussen 

ruimten en kans tot spontane 

ontmoetingen tussen bezoekers en 

gebruikers is niet optimaal. 

 

Er is geen combinatie mogelijk 

tussen balie en bar. Er is een extra 

gastvrouw/heer nodig om toezicht te 

houden, eventueel eenieder te 

ontvangen en een sociaal veilig 

gevoel te geven/creëren in de 

rondgang bij bezoekers in de (winter) 

avonduren. 

 

De horecaruimte is nu het hart en 

kan als huiskamer fungeren zijn niet 

verweven met elkaar om te kunnen 

fungeren als huiskamer  

 

 

Door de inpassing in bestaande 

structuur zijn de ruimtes vaak iets 

groter, is de totale oppervlakte 

groter en liggen de ruimtes verder 

uit elkaar. 

 

De gezamenlijke entree is krap voor 

grote evenementen, daar 

aansluitend is de afstand tot zaal A 

en de horeca, bibliotheek (te) groot. 

Hierdoor is een Zij-entree bij Zaal A 

noodzakelijk. 

 

Zaal A is deelbaar middels een 

flexibele wand en heeft een 

bovengelegen zaal die als balkon kan 

fungeren. Bibliotheek is niet in de 

nabijheid van het 

gemeenschapshuis;  

 

De gebruikers van de Beiaard, Klepel, 

ONIS, Sociaal Team Asten, VVVV en 

de bibliotheek zijn allemaal ingepast.  

 

 

 

 

De synergie tussen de gebruikers is 

maximaal te creëren.   

 

 

Het ruimtelijke programma heeft een 

mogelijkheid tot vergroting in de 

zolders. 

Grotere loopafstanden tussen 

ruimten en kans tot spontane 

ontmoetingen tussen bezoekers en 

gebruikers is niet optimaal. 

 

 

Er is geen combinatie mogelijk 

tussen balie en bar. Er is een extra 

gastvrouw/heer nodig om toezicht te 

houden, eventueel eenieder te 

ontvangen en een sociaal veilig 

gevoel te geven/creëren in de 

rondgang bij bezoekers in de (winter) 

avonduren. 

 

De horecaruimte is nu het hart en 

kan als huiskamer fungeren zijn niet 

verweven met elkaar om te kunnen 

fungeren als huiskamer.  

 

Door de inpassing in bestaande 

structuur zijn de ruimtes vaak iets 

groter, is de totale oppervlakte 

groter en liggen de ruimtes verder 

uit elkaar. 

 

De gezamenlijke entree is krap voor 

grote evenementen, daar 

aansluitend is de afstand tot zaal A 

en de horeca, bibliotheek (te) groot. 

Hierdoor is een Zij-entree bij Zaal A 

noodzakelijk. 

 

Zaal A is deelbaar middels een 

flexibele wand en heeft een 

bovengelegen zaal die als balkon kan 

fungeren. Bibliotheek is niet in de 

nabijheid van het 

gemeenschapshuis; 

 

De toevoeging van wonen geeft een 

diversiteit in het programma maar 

ook een uitdaging en begrip in het 

gebruik en eventuele incidentele 

overlast. 

BEOORDELING  

(factor x 11) 

       



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Wenselijke ruimte behoefte 

 

Hoe zijn de wenselijke gebruikers 

een aanvulling op de 

maatschappelijke waard ?  

 

In welke mate heeft dit invloed op 

de kostendekkende exploitatie ? 

 

Collectief gebruik van ruimten door verenigingen, exploitant, VVV, ONIS en STA, waaronder de foyer, kantoorruimte en grote/kleine zalen (voor de dagdelen ochtend, middag en avond); 

 

 

 

 

De wenselijke gebruikers zijn niet in 

een gezamenlijk gebouw verwerkt 

maar wel in de nabijheid. Door de 

twee gebouwen (twee voordeuren) 

is er minimale (financiële) synergie 

tussen personeel en diensten voor 

de gebruikers,  bezoekers 

exploitatie.    

 

 

 

 

 

 

 

Verwevenheid van foyer en horeca 

in de nabijheid van de zaal. 

 

Flexibiliteit is minder aanwezig voor 

de toekomstige behoefte vanwege 

ruimtes en de afmeting van het 

perceel. 

 

Sociale interactie mogelijk mede 

door een gezamenlijke ingang. 

 

 

 

De wenselijke gebruikers zijn in een 

gebouw verwerkt. Door de aankoop 

van de bibliotheek en het gebouw 

van Wocom zijn de ruimtes optimaal 

aanwezig. De synergie met STA, 

ONIS, Bibliotheek, VVV en de horeca 

zijn door de nieuwbouw optimaal te 

verweven.   

 

 

 

 

 

 

Verwevenheid van foyer, horeca en 

bibliotheek, in de nabijheid van de 

zaal. 

 

Flexibiliteit is mogelijk voor de 

toekomstige behoefte vanwege 

ruimtes en de afmeting van het 

perceel. 

 

Sociale interactie in hoge mate 

aanwezig, mede door de vide tussen 

begane grond en verdieping en een 

gezamenlijke ingang voor iedere 

gebruiker. 

 

 

 

 

 

Inpassing van de bibliotheek over 

twee lagen, voor mogelijk een 

mediatheek. Eventuele flexibiliteit in 

toekomstig alternatieve gebruiker, 

bij krimp bibliotheek.  

 

 

 

De wenselijke gebruikers zijn niet in 

een gezamenlijk gebouw verwerkt 

maar wel in de nabijheid. Door de 

twee gebouwen (twee voordeuren) 

is er minimale (financiële) synergie 

tussen personeel en diensten voor 

de gebruikers, bezoekers exploitatie.    

 

 

 

 

 

 

 

Verwevenheid van foyer en horeca 

in de nabijheid van de zaal 

 

Flexibiliteit is minder aanwezig voor 

de toekomstige behoefte vanwege 

ruimtes en de afmeting van het 

perceel. 

 

Sociale interactie mogelijk mede 

door een gezamenlijke ingang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanvulling van wonen heeft een 

toevoeging in de diversiteit van het 

programma. Verder sluit de 

diversiteit van gebruikers aan bij het 

huidige gebruik en de omgeving. 

 

 

De wenselijke gebruikers zijn niet in 

een gezamenlijk gebouw verwerkt, 

de bibliotheek ligt twee straten 

verder. Door (grote) afstanden 

tussen de verschillende gebruikers is 

er minimale samenwerking mogelijk 

binnen het gebouw. De (vele) 

verkeersruimten en de bestaande 

structuur van het klooster s er 

minimale (financiële) samenwerking 

tussen personeel en diensten voor 

de gebruikers, bezoekers t.b.v. de 

exploitatie mogelijk.    

 

 

Verwevenheid van foyer en horeca in 

de nabijheid van de zaal 

 

Flexibiliteit is mogelijk voor 

toekomstige behoefte vanwege de 

zolder en de afmeting van het 

perceel.  

 

Sociale interactie is niet optimaal 

door de ver uit elkaar gelegen 

ruimtes en minimale ruimtelijke 

verwevenheid tussen gebruikers, 

zowel als functie als ruimte.  

 

De Foyer en horecaruimte zijn 

dusdanig te verweven tot een 

huiskamer.  

 

Indien gewenst, kan de tweede 

verdieping (zolder) nog gebruikt 

worden voor een programma van 

toegevoegde waarde voor het 

gemeenschapshuis 

 

 

De wenselijke gebruikers zijn 

verwerkt in een gezamenlijk gebouw. 

Door de (grote) afstanden tussen de 

verschillende gebruikers is er 

minimale samenwerking mogelijk 

tussen de gebruikers binnen het 

gebouw. Door (vele) 

verkeersruimten en de bestaande 

structuur van het klooster is er 

minimale (financiële) samenwerking 

tussen personeel en diensten voor 

de gebruikers, bezoekers t.b.v. de 

exploitatie mogelijk.    

 

 

Verwevenheid van foyer en horeca in 

de nabijheid van de zaal. 

 

Flexibiliteit is mogelijk voor 

toekomstige behoefte vanwege de 

zolder en de afmeting van het 

perceel.  

 

Sociale interactie is niet gemiddeld 

door de ver uit elkaar gelegen 

ruimtes en minimale ruimtelijke 

verwevenheid tussen gebruikers, 

zowel als functie als ruimte. 

 

De Foyer, bibliotheek en 

horecaruimte zijn dusdanig te 

verweven tot een huiskamer.  

 

Indien gewenst, kan de tweede 

verdieping (zolder) nog gebruikt 

worden voor een programma van 

toegevoegde waarde voor het 

gemeenschapshuis. 

 

 

 

De wenselijke gebruikers zijn 

verwerkt in een gezamenlijk gebouw. 

Door de (grote) afstanden tussen de 

verschillende gebruikers is er 

minimale samenwerking mogelijk 

tussen de gebruikers binnen het 

gebouw. De (vele) verkeersruimten 

en de bestaande structuur van het 

klooster is er minimale (financiële) 

samenwerking tussen personeel en 

diensten voor de gebruikers, 

bezoekers t.b.v. de exploitatie 

mogelijk.    

 

 

Verwevenheid van foyer en horeca in 

de nabijheid van de zaal. 

 

Flexibiliteit is mogelijk voor 

toekomstige behoefte vanwege de 

zolder en de afmeting van het 

perceel.  

 

Sociale interactie is gemiddeld door 

de ver uit elkaar gelegen ruimtes en 

minimale ruimtelijke verwevenheid 

tussen gebruikers, zowel als functie 

als ruimte. 

 

De Foyer, bibliotheek en 

horecaruimte zijn dusdanig te 

verweven tot een huiskamer. 

 

De tweede verdieping (zolder) is 

voorzien van een aantal 

appartementen. 

 

 

BEOORDELING  

(factor X 1) 

 

 

 

 

 

       

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Optioneel ruimte behoefte 

 

In welke mate zijn de optionele 

gebruikers een aanvulling en welk 

effect hebben ze maatschappelijk, 

ruimtelijk  en financieel ? 

 

De gebruikers bieden een versterking door een laagdrempelige toegang te creëren tot de verschillende maatschappelijk partners. 1-loket gedachte. 

 

Financieel biedt de samenwerking in diensten, personeel en ruimten kansen om een duurzame en efficiënte exploitatie te organiseren voor ONIS en Sociaal Team Asten. Echter missen we een kans als de bibliotheek niet aansluit. 

 

De combinatie van gebruikers biedt de kans om niet alleen ruimtes maar ook personeel en/of diensten te combineren, een podium te hebben naar een bredere doelgroep. 

 

 

 

Onderzoeken in de vervolg fase of er 

nog maatschappelijke partners zij die 

willen aansluiten. 

 

 

Hier is geen mogelijkheid om 

optionele gebruikers aan het 

programma toe te voegen en 

flexibiliteit te beiden voor de 

toekomstige behoeften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) is 

op de locatie niet in te passen door 

het ontbreken van een passende 

buitenruimte. ONIS (1-Hoog) zal als 

optionele gebruiker op haar huidige 

locatie blijven gehuisvest.  

 

 

Hier is mogelijkheid om optionele 

gebruikers aan het programma toe 

te voegen en flexibiliteit te beiden 

voor de toekomstige behoeften. 

 

 

 

 

De mogelijkheid om optionele 

gebruikers als VVV, wonen en of 

andere commerciële huurders 

tijdens het traject te kunnen 

invoegen, draagt bij aan de 

duurzaamheid van de exploitatie. 

 

 

 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) is 

op de locatie niet in te passen door 

het ontbreken van een passende 

buitenruimte en voor ONIS (1-Hoog) 

zal een integratie in het 

gemeenschapshuis onderzocht 

moeten worden. 

 

 

Hier is een beperkte mogelijkheid om 

optionele gebruikers aan het 

programma toe te voegen door het 

wonen te laten vervallen boven de 

bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) is 

op de locatie niet in te passen en 

voor ONIS (1-Hoog) zal een integratie 

in het gemeenschapshuis onderzocht 

moeten worden.   

 

 

 

Woningen toevoegen heeft 

financiële voordelen voor de 

investering door de 

verkoopopbrengst maar hebben een 

minimale maatschappelijke 

meerwaarde. 

 

 

 

Hier is de mogelijkheid om optionele 

gebruikers aan het programma toe 

te voegen (zolder) en flexibiliteit te 

beiden voor de toekomstige 

behoeften. 

Er moet wel aandacht zijn voor de 

monumentale waarde van het 

gebouw. 

 

De mogelijkheid om optionele 

gebruikers als VVV, Wonen en of 

andere commerciële huurders 

tijdens het traject te kunnen 

invoegen draagt bij aan de 

duurzaamheid van de exploitatie. 

 

 

 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) 

en ONIS (1-Hoog) zijn als optionele 

gebruikers ingepast, kloosterschuur.   

 

 

 

Hier is de mogelijkheid om optionele 

gebruikers aan het programma toe 

te voegen (zolder) en flexibiliteit te 

beiden voor de toekomstige 

behoeften. 

Er moet wel aandacht zijn voor de 

monumentale waarde van het 

gebouw. 

 

De mogelijkheid om optionele 

gebruikers als VVV, Wonen en of 

andere commerciële huurders 

tijdens het traject te kunnen 

invoegen, draagt bij aan de 

duurzaamheid van de exploitatie. 

 

 

 

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) 

en ONIS (1-Hoog) zijn als optionele 

gebruikers ingepast, kloosterschuur. 

 

 

Hier is een beperkte mogelijkheid om 

optionele gebruikers aan het 

programma toe te voegen als wonen 

op de verdieping blijft gehandhaafd. 

Dit omdat de monumentale waarde 

van het gebouw aandacht en 

prioriteit heeft.  

 

Door woningen op de tweede 

verdieping onder te brengen zijn 

buitenruimten oftewel balkons 

noodzakelijk. Het in gebruik nemen 

van de tweede verdieping zorgt voor 

een positieve impact. Het toevoegen 

van balkons aan dit monument zorgt 

voor een negatieve architectonische 

impact.  

 

Vereniging Jong Nederland (jeugd) 

en ONIS (1-Hoog) zijn als optionele 

gebruikers ingepast, kloosterschuur. 

 

 

 

 

Woningen toevoegen heeft 

financiële voordelen voor de 

investering door de 

verkoopopbrengst maar hebben een 

minimale maatschappelijke 

meerwaarde. 

 

 

BEOORDELING  

(factor x 1) 

   

 

 

 

    

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Duurzaamheid 

 

In welke mate is duurzaamheid 

vertaald in energieverbruik, 

materiaal gebruik en architectuur 

? 

 

Gezien de diversiteit van scenario’s en de huidige informatie die voorhanden is zijn in deze parameter geen/minimale overeenkomsten te beschrijven door voor alle scenario’s gelden.  

 

 

Opdracht advies in volgende fase 

onderzoeken of BENG economisch 

haalbaar en zinvol is binnen de 

bandbreedte.  

 

Energie verbruik: 

Nu is bouwbesluit voor 

energieverbruik de basis. BENG is 

een reële optie om economisch te 

onderzoeken.  

Bestaande bibliotheek is nu  niet 

optimaal in haar energieverbruik 

 

 

Materiaal: 

Hergebruik kelder en vrije keuze bij 

planuitwerking voor 

onderhoudsvriendelijke materialen. 

 

 

 

Architectuur: 

Eenvoudig en flexibelere 

indeelbaarheid als de toekomstige 

behoeften wijzigen.   

 

 

. 

 
Energie verbruik: 

Nu is bouwbesluit voor 

energieverbruik de basis. BENG is 

een reële optie om economisch te 

onderzoeken.  

 

 

 

 

Materiaal: 

Hergebruik kelder en vrije keuze bij 

planuitwerking voor 

onderhoudsvriendelijke materialen. 

 

 

 

Architectuur: 

Eenvoudig en flexibelere 

indeelbaarheid als de toekomstige 

behoeften wijzigen.   

 

 

 

Energie verbruik: 

Nu is bouwbesluit voor 

energieverbruik de basis. BENG is 

een reële optie om economisch te 

onderzoeken.  

Bestaande bibliotheek is nu deels 

geoptimaliseerd in haar 

energieverbruik 

 

Materiaal: 

Hergebruik kelder en vrije keuze bij 

planuitwerking voor 

onderhoudsvriendelijke materialen. 

 

 

 

Architectuur: 

Eenvoudig en flexibelere 

indeelbaarheid als de toekomstige 

behoeften wijzigen.   

 

 

 

Energie verbruik: 

Nu is bouwbesluit voor 

energieverbruik de basis echter in 

het monumentale gebouw niet 

haalbaar. BENG is niet haalbaar.  

 

 

 

Materiaal: 

Bij de planuitwerking worden 

onderhoudsvriendelijke materialen 

nagestreefd echter bij restauratie 

van monumentale gebouwen is 

duurzaamheid niet altijd mogelijk. 

 

Architectuur: 

De bestaande structuur is bepalend 

voor de flexibiliteit en 

indeelbaarheid als de toekomstige 

behoeften wijzigen.   

 

Heronwikkelingen mogelijk door het 

(deels) vrijkomen van de locatie 

Kerkstraat. 

 

Behoud van monumentaal gebouw 

en karakteristiek element voor 

Asten. 

  

 

Energie verbruik: 

Nu is bouwbesluit voor 

energieverbruik de basis echter in 

het monumentale gebouw niet 

haalbaar. BENG is niet haalbaar. 

 

 

 

Materiaal: 

Bij de planuitwerking worden  

onderhoudsvriendelijke materialen 

nagestreefd echter bij restauratie 

van monumentale gebouwen is 

duurzaamheid niet altijd mogelijk. 

 

Architectuur: 

De bestaande structuur is bepalend 

voor de flexibiliteit en 

indeelbaarheid als de toekomstige 

behoeften wijzigen.   

 

Heronwikkelingen mogelijk door het 

(geheel) vrijkomen van de locatie 

Kerkstraat. 

 

Behoud van monumentaal gebouw 

en karakteristiek element voor 

Asten. 

 

 

Energie verbruik: 

Nu is bouwbesluit voor 

energieverbruik de basis echter in 

het monumentale gebouw niet 

haalbaar. BENG is niet haalbaar. 

 

 

 

Materiaal: 

Bij de planuitwerking worden 

onderhoudsvriendelijke materialen 

nagestreefd echter bij restauratie 

van monumentale gebouwen is 

duurzaamheid niet altijd mogelijk. 

 

Architectuur: 

De bestaande structuur is bepalend 

voor de flexibiliteit en 

indeelbaarheid als de toekomstige 

behoeften wijzigen.   

 

Heronwikkelingen mogelijk door het 

(geheel) vrijkomen van de locatie 

Kerkstraat. 

 

Behoud van monumentaal gebouw 

en karakteristiek element voor 

Asten. 

 

BEOORDELING (factor x 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Functionaliteit 

 

Hoe is de (multi) functionaliteit 

van de ruimtelijke indeling 

(logistiek) ? 

 

Wat zijn de aanwezige 

voorzieningen (beamer, flipover, 

wifi, geluid, andere techniek) 

 

De inrichting voor alle zalen en horeca zijn functioneel, doelmatig en gebruiksvriendelijk meegenomen in de investeringsopzet. Er is een beperkte (sobere)  toneel installatie voorzien 

 

 

 

In de volgende fase onderzoeken 

hoe we de openstellig van het 

kloosterpark sociaal veilig kunnen 

organiseren. 

 

Kleine afstanden maar logistiek niet 

gebruiksvriendelijk. 

 

 

Foyer, multifunctioneel in gebruik als 

ontmoetingsplek, wachtruimte, 

horeca, (pool)-/bar, bijeenkomsten, 

lezingen, kleine performances, 

leeshoek; 

 

Zalen - flexibel deelbaar en door 

eenieder te gebruiken;  

 

Keuken inzetbaar in zaal A als 

uitgifte, indien gewenst;  

 

Toiletruimten in de kelder, behalve 

miva-toilet; 

 

(Vergader)zalen C.1 t/m C.3 op 

afstand van de balie, in het kader 

van privacy ongewenst. Zaal B niet 

bereikbaar als zaal A in gebruik is. 

 

Bergingen niet gelijkvloers met het 

podium. 

 

Kleine afstanden en een 

gebruiksvriendelijke logistiek. 

 

 

Foyer, multifunctioneel in gebruik als 

ontmoetingsplek, wachtruimte, 

horeca, (pool)-/bar, bijeenkomsten, 

lezingen, kleine performances, 

leeshoek en bibliotheek; 

 

Bibliotheek - apart afsluitbaar;  

 

Zalen - flexibel deelbaar en door 

eenieder te gebruiken;  

 

Keuken inzetbaar in zaal A als 

uitgiftepunt; 

 

Toiletruimten op de begane grond;  

 

 

 

 

Bergingen gelijkvloers met het 

podium; 

  

Behoud groen en versterkt de 

verbinding tussen het koningsplein 

en het park. 

 

 

Kleine afstanden maar logistiek niet 

gebruiksvriendelijk. 

 

 

Foyer, multifunctioneel in gebruik als 

ontmoetingsplek, wachtruimte, 

horeca, (pool)-/bar, bijeenkomsten, 

lezingen, kleine performances, 

leeshoek; 

 

Zalen - flexibel deelbaar en door 

eenieder te gebruiken;  

 

Keuken inzetbaar in zaal A als 

uitgifte, indien gewenst;  

 

Toiletruimten in de kelder, behalve 

miva-toilet; 

 

(vergader)Zalen C.1 t/m C.3 op 

afstand van de balie, in het kader 

van privacy ongewenst.  

 

 

Bergingen niet gelijkvloers met het 

podium. 

 

 

 

Grotere afstanden maar ruim. 

Logistiek niet sterk ook ten aanzien 

van laden en lossen. 

 

De ruimten binnen het 

gemeenschapshuis zijn ruimer door 

de bestaande structuur. 

 

Bezoekers die een eerste keer het 

gemeenschapshuis bezoeken, 

hebben niet direct overzicht van de 

ligging van de ruimte waarnaar ze 

toe moeten. Een gastvrouw/heer 

heeft een belangrijke rol;  

 

De inpassing van de gebruikers haar 

ruimtelijke wensen is mede 

afhankelijk van de (hoofd)structuur 

van het huidig klooster. 

 

 

 

 

Bergingen deels gelijkvloers met het 

podium. 

 

Behoud monumentaal kloosterpark. 

 

 

 

Grotere afstanden maar ruim. 

Logistiek niet sterk ook ten aanzien 

van laden en lossen. 

 

De ruimten binnen het 

gemeenschapshuis zijn ruimer door 

de bestaande structuur. 

 

Bezoekers die een eerste keer het 

gemeenschapshuis bezoeken, 

hebben niet direct overzicht van de 

ligging van de ruimte waarnaar ze 

toe moeten. Een gastvrouw/heer 

heeft een belangrijke rol;  

 

De inpassing van de gebruikers haar 

ruimtelijke wensen is mede 

afhankelijk van de (hoofd)structuur 

van het huidig klooster.   

 

 

 

 

Bergingen deels gelijkvloers met het 

podium. 

 

Behoud monumentaal kloosterpark. 

 

 

 

Grotere afstanden maar ruim. 

Logistiek niet sterk ook ten aanzien 

van laden en lossen. 

 

De ruimten binnen het 

gemeenschapshuis zijn ruimer door 

de bestaande structuur. 

 

Bezoekers die een eerste keer het 

gemeenschapshuis bezoeken, 

hebben niet direct overzicht van de 

ligging van de ruimte waarnaar ze 

toe moeten. Een gastvrouw/heer 

heeft een belangrijke rol;  

 

De inpassing van de gebruikers haar 

ruimtelijke wensen is mede 

afhankelijk van de (hoofd)structuur 

van het huidig klooster.  

 

 

 

 

Bergingen deels gelijkvloers met het 

podium. 

 

Behoud monumentaal kloosterpark. 

 

 

BEOORDELING (factor x 10)  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Bereikbaarheid en 

Toegankelijkheid 

 

Hoe is rekening gehouden met de 

toegankelijkheid voor alle 

doelgroepen die een beperking 

hebben ?  

 

Wat is de bereikbaarheid voor 

laden/lossen, de fiets en de auto 

voor alle doelgroepen ? 

 

Welke relatie is er met het 

centrum tijdens evenementen ? 

 

Gezien de diversiteit van scenario’s en de huidige informatie die voorhanden is zijn in deze parameters geen (voor alle scenario’s geldende) overeenkomsten te beschrijven.  

 

 

 

 

Gebruiksvriendelijk voor minder 

valide personen. 

 

 

Relatie (centrum) is sterk ten 

opzichte van het Koningsplein;  

 

 

(Hoofd)entree; is toegankelijk voor 

mindervalide en scootmobielen; 

 

 

 

 

Toegankelijkheid; het gebouw 

(kelder, begane grond en verdieping) 

is toegankelijk voor minder valide, 

miva-toilet is aanwezig en dichtbij 

entree. 

 

Parkeerplaats; De ruimte ter plaatse 

is te gebruiken als parkeerplaats, 

echter volgens de vigerende 

parkeernota Asten (2016) komen we 

4 parkeerplaatsen ter kort volgens 

de norm. De parkeerplaats ligt in de 

nabijheid van de entree; 

  

 

 

 

Laden en lossen enkel mogelijk aan 

de voorzijde, parkeerplaats;  

 

 

 

 

Vluchtroute vindt op het perceel van 

de buren plaats, rechtens verkregen 

niveau vanuit het verleden; 

 

 

Gebruiksvriendelijke voor minder 

valide personen 

 

 

Relatie (centrum) is sterk ten 

opzichte van het Koningsplein;  

 

 

(hoofd)Entree; is toegankelijk voor 

mindervalide en scootmobielen; 

 

 

 

 

Toegankelijkheid; het gebouw 

(kelder, begane grond en verdieping) 

is toegankelijk voor minder valide, 

miva-toilet is aanwezig en dichtbij 

entree. 

 

Parkeerplaats, De vrijgekomen 

ruimte ter plaatse van het voormalig 

kantoor ONIS en de bibliotheek is te 

gebruiken als parkeerplaats. Het 

aantal parkeerplaatsen voldoen aan 

de vigerende parkeernota Asten 

(2016), inclusief twee mindervalide 

parkeerplaatsen en plaats voor 

fietsenstalling. Daarbij ligt de 

parkeerplaats in de nabijheid van de 

entree; 

 

Laden en lossen, aan de voorzijde 

van het gebouw. Indien weg achter 

de kerk bereikbaar kan worden is het 

gebouw ook aan de achterzijde 

bereikbaar en voorzien van een laad- 

en losplek.  

 

Vluchtroute vindt op eigen perceel 

plaats; 

  

 

 

 

Gebruiksvriendelijke voor minder 

valide personen 

 

 

Relatie (centrum) is sterk ten 

opzichte van het Koningsplein;  

 

 

(hoofd)Entree; is toegankelijk voor 

mindervalide en scootmobielen; 

 

 

 

 

Toegankelijkheid; het gebouw 

(kelder, begane grond en verdieping) 

is toegankelijk voor minder valide, 

miva-toilet is aanwezig en dichtbij 

entree. 

 

Parkeerplaats, De vrijgekomen 

ruimte ter plaatse van het voormalig 

kantoor ONIS en de bibliotheek is te 

gebruiken als parkeerplaats. Het 

aantal parkeerplaatsen voldoet aan 

de vigerende parkeernota Asten 

(2016), inclusief  twee mindervalide 

parkeerplaatsen en plaats voor 

fietsenstalling. Daarbij ligt de 

parkeerplaats in de nabijheid van de 

entree; 

 

Laden en lossen enkel mogelijk aan 

de voorzijde, parkeerplaats;  

 

 

 

 

Vluchtroute vindt op het perceel van 

de buren plaats, rechtens verkregen 

niveau vanuit het verleden; 

 

 

Woningen; de appartementen zijn 

toegankelijk voor mindervalide. 

 

 

Minder gebruiksvriendelijke voor 

minder valide personen, lange 

afstanden en monumentaal gebouw.  

 

Relatie (centrum), matig door ligging 

in een woongebied en met enige 

afstand ten opzichte van het 

Koningsplein;  

  

(Hoofd)entree, is niet toegankelijk 

voor mindervalide en scootmobielen. 

Zij zullen de achter-ingang moeten 

nemen of er dient een helling bij de 

hoofdentree te worden gemaakt. 

 

Toegankelijkheid is mogelijk binnen 

het klooster, miva-toilet is aanwezig 

dichtbij zaal A, maar van grotere 

afstand van de entree;  

 

Parkeerplaats voor mindervalide 

personen is aanwezig. Parkeerplaats 

is op enige afstand van de 

hoofdentree. Het aantal 

parkeerplaatsen voldoet aan de 

vigerende parkeernota Asten (2016), 

inclusief  twee mindervalide 

parkeerplaatsen en plaats voor 

fietsenstalling. 

 

 

 

Laden/lossen op eigen perceel, in 

nabijheid van zaal A mogelijk;  

 

 

 

 

Vluchtroute vindt plaats op eigen 

perceel 

 

 

 

 

Minder gebruiksvriendelijke voor 

minder valide personen, lang 

afstanden en monumentaal gebouw.  

 

Relatie (centrum), matig door ligging 

in een woongebied en met enige 

afstand ten opzichte van het 

Koningsplein;  

  

(Hoofd)entree, is niet toegankelijk 

voor mindervalide en 

scootmobielen. Zij zullen de achter-

ingang moeten nemen of er dient 

een helling bij de hoofdentree te 

worden gemaakt. 

 

Toegankelijkheid is mogelijk binnen 

het klooster, miva-toilet is aanwezig 

dichtbij zaal A, maar van grotere 

afstand van de entree;  

 

Parkeerplaats voor mindervalide 

personen is aanwezig. Parkeerplaats 

is van enige afstand van de 

hoofdentree. Het aantal 

parkeerplaatsen voldoet aan de 

vigerende parkeernota Asten (2016), 

inclusief  twee minder valide 

parkeerplaatsen en plaats voor 

fietsenstalling. 

 

 

 

Laden/lossen op eigen perceel, in 

nabijheid van Zaal A mogelijk;  

 

 

 

 

Vluchtroute vindt plaats op eigen 

perceel 

 

 

 

Minder gebruiksvriendelijke voor 

minder valide personen, lang 

afstanden en monumentaal gebouw.  

 

Relatie (centrum), matig door ligging 

in een woongebied en met enige 

afstand ten opzichte van het 

koningsplein;  

  

(hoofd)Entree, is niet toegankelijk 

voor mindervalide en 

scootmobielen. Zij zullen de achter-

ingang moeten nemen of er dient 

een helling bij de hoofdentree te 

worden geplaatst; 

 

Toegankelijkheid is mogelijk binnen 

het klooster, miva-toilet is aanwezig 

dichtbij Zaal A, maar van grotere 

afstand van de entree;  

 

Parkeerplaats voor mindervalide 

personen is aanwezig. Parkeerplaats 

is van enige afstand van de 

hoofdentree. Het aantal 

parkeerplaatsen voldoet aan de 

vigerende parkeernota Asten (2016), 

inclusief  twee mindervalide 

parkeerplaatsen en plaats voor 

fietsenstalling. 

 

 

 

Laden/lossen op eigen perceel, in 

nabijheid van Zaal A mogelijk;  

 

 

 

 

Vluchtroute vindt plaats op eigen 

perceel. Extra brandwerende 

voorzieningen voor het toevoegen 

van woningen. 

 

Woningen, de appartementen zijn 

toegankelijk voor minder valide. 

BEOORDELING  

(factor x 1) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / verdere 

uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
 

Openbare ruimte (omgeving 

gebouw) 

 

In welke mate is de sociale 

veiligheid in de openbare ruimte 

gewaarborgd, zowel in de 

nachtelijke uren als tijdens grote 

evenementen ? 

 

In welke mate is het terrein 

toegankelijk dag en nacht ? 

 

Wat is de functie van de 

eventuele buitenruimte ? 

 

Parkeren:  De gemeente richt de openbare ruimte niet in op mogelijke piekbelasting maar hanteert de daarvoor de vigerende parkeernota Asten (2016). 

 

 

Onderzoeken hoe de openstelling van 

het kloosterpark op een sociaal veilige 

men overlast beperkende manier kan 

worden georganiseerd. 

 

Onderzoeken of de gemeente méér 

parkeerplaatsen kan / wil realiseren op 

het terrein van het Patersklooster. 

 

Onderzoeken of het voorliggende 

parkeerterrein ook rechts naast het 

klooster zou kunnen. 

 

Onderzoeken, alleen bij keuze locatie 

Kepel, toekomstige invulling van 

Kloosterpark 

 

 

Niet uitnodigend conform bestaand 

 

 

 

 

Sociale veiligheid, conform bestaand, 

zowel in de nacht als tijdens 

evenementen.  

  

 

 

 

 

Stedenbouw, stedenbouwkundig een 

onaangename uitstraling 

(architectuur, entree begraafplaats, 

weinig dynamiek zichtbaar). 

Onvolmaaktheden, waaronder de 

ontbrekende link naar het groen van 

het Moussaultpark;  

 

Synergie, er treedt geen versterkende 

samenwerking op tussen de 

omliggende percelen en het 

gemeenschapshuis;  

 

 

 

 

 

 

Begraafplaats, een niet respectvolle 

entree naar de begraafplaats; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het buitenterrein is bedoeld om te 

parkeren en eventueel voor een 

kleine terrasfunctie. 

 

 

De stedenbouwkundige situatie 

wordt geoptimaliseerd evenals de 

uitstraling van de gebouwen 

 

 

Sociale veiligheid, conform bestaand, 

zowel in de nacht als tijdens 

evenementen. Daarbij is de 

verbinding naar het Moussaultpark 

groter, waar mensen in de nacht 

misbruik van kunnen maken. 

 

 

Stedenbouw, het optimaliseren van 

de stedelijke ruimte, door het 

(her)positioneren van het 

gemeenschapshuis als een paviljoen 

temidden van het groen;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begraafplaats, het realiseren van een 

respectvolle ingang naar de 

begraafplaats;  

 

Synergie, door kwaliteit en ruimte 

tussen de verschillende percelen 

treedt er een versterkende 

samenwerking op tussen de 

omliggende percelen en het 

gemeenschapshuis;  

 

 

 

Aanhelen en vergroten van het groen 

gebied, het Moussaultpark zal buiten 

parkeren als groene schakel fungeren 

tussen de woonwijken en het 

centrum van Asten;  

 

 

 

Niet uitnodigend conform bestaand 

 

 
 
 
Sociale veiligheid, conform bestaand, 

zowel in de nacht als tijdens 

evenementen.  

  

 

 

 

 

Stedenbouw, stedenbouwkundig een 

onaangename uitstraling 

(architectuur, entree begraafplaats, 

weinig dynamiek zichtbaar). 

Onvolmaaktheden, waaronder de 

ontbrekende link naar het groen van 

het Moussaultpark;  

 

Synergie, er treedt geen versterkende 

samenwerking op tussen de 

omliggende percelen en het 

gemeenschapshuis;  

 

 

 

 

 

 

Begraafplaats, een niet respectvolle 

entree naar de begraafplaats; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het buitenterrein is bedoeld om te 

parkeren en eventueel voor een 

kleine terrasfunctie. 

 

 

Uitnodigende en inspirerende 

omgeving om zich in te bevinden. 

Er zullen wellicht toegangspoorten 

naar het terrein noodzakelijk zijn 

 

Sociale veiligheid wordt belangrijk, 

aangezien er niet iemand 

permanent op het terrein verblijft 

en meerdere gebruikers / 

doelgroepen kent. (sociale) 

veiligheid en controle is een 

aandachtspunt;    

 

Stedenbouw, een parkeerplaats 

met in- en uitgangen is 

noodzakelijk, waarvoor groen dient 

plaats te maken;  

 

 

 

 

Synergie, met de bouw van een 

nieuwe zaal kan rekening gehouden 

worden met een verbinding met 

het park;  

 

Ligging, binnen een woongebied 

kan een gemeenschapshuis als 

overlast worden ervaren. Bij de 

invulling van de buitenruimte dient 

hiermee rekening te worden 

gehouden;  

 

Begraafplaats, van de paters is 

toegankelijk en daarmee mogelijk 

ook kwetsbaar;  

 

Synergie binnen het gebouw is 

moeizaam door de lange afstanden 

tussen de verschillende functies 

binnen het gebouw, waarmee ook 

de sociale veiligheid ‘in huis’  een 

aandachtspunt is;  

 

 

Het Kloosterpark zal openbaar en 

toegankelijk zijn gedurende de 

openingstijden. Aandachtspunt 

overlast beperken en bewaken, 

zeker de eerste jaren. 

 

 

 

Uitnodigende en inspirerende 

omgeving om zich in te bevinden. Er 

zullen wellicht toegangspoorten naar 

het terrein noodzakelijk zijn. 

 

Sociale veiligheid wordt belangrijk, 

aangezien er niet iemand permanent 

aanwezig is op het terrein, door de 

komst van het gemeenschapshuis, 

meerdere gebruikers kent. (sociale) 

veiligheid en controle is een 

aandachtspunt;    

 

Stedenbouw, een parkeerplaats met 

in- en uitgangen is noodzakelijk, 

waarvoor groen dient plaats te 

maken;  

 

 

 

 

Synergie, met de bouw van een 

nieuwe zaal kan rekening gehouden 

worden met een verbinding met het 

park;  

 

Ligging, binnen een woongebied kan 

een gemeenschapshuis als overlast 

kan worden ervaren. Bij de invulling 

van de buitenruimte dient hiermee 

rekening te worden gehouden;  

 

Begraafplaats, van de paters is 

toegankelijk en daarmee mogelijk ook 

kwetsbaar;  

 

Synergie binnen het gebouw is 

moeizaam door de lange afstanden 

tussen de verschillende functies 

binnen het gebouw, waarmee ook de 

sociale veiligheid ‘in huis’  een 

aandachtspunt is;  

 

 

Het Kloosterpark zal openbaar en 

toegankelijk zijn gedurende de 

openingstijden. Aandachtspunt 

overlast beperken en bewaken, zeker 

de eerste jaren. 

 

 

 

Uitnodigende en inspirerende 

omgeving om zich in te bevinden. 

Er zullen wellicht 

toegangspoorten naar het terrein 

noodzakelijk zijn 

 

Sociale veiligheid wordt 

belangrijk, aangezien er niet 

iemand permanent aanwezig is 

op het terrein, terwijl het terrein 

wel toegankelijker wordt en 

daarmee door meerdere mensen 

gebruikt kan worden;  

 

Stedenbouw, een parkeerplaats 

met in- en uitgangen is 

noodzakelijk, waarvoor groen 

dient plaats te maken;  

 

 

 

 

Synergie, met de bouw van een 

nieuwe zaal kan rekening 

gehouden worden met een 

verbinding met het park;  

 

Ligging, binnen een woongebied 

kan een gemeenschapshuis als 

overlast worden ervaren. Bij de 

invulling van de buitenruimte 

dient hiermee rekening te 

worden gehouden;  

 

Begraafplaats, van de paters is 

toegankelijk en daarmee mogelijk 

ook kwetsbaar;  

 

Synergie binnen het gebouw is 

moeizaam door de lange 

afstanden tussen de verschillende 

functies binnen het gebouw, 

waarmee ook de sociale 

veiligheid ‘in huis’  een 

aandachtspunt is. Bewoning van 

de verdieping stimuleert sociale 

veiligheid;  

 

Het Kloosterpark zal openbaar en 

toegankelijk zijn gedurende de 

openingstijden. Aandachtspunt 

overlast beperken en bewaken, 

zeker de eerste jaren. 

BEOORDELING (factor x 1)  

 

 

 

 

 

      

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Ruimtelijke procedure 

 

Wat zijn de risico's van de 

benodigde vergunningen ? 

 

Hoe worden omwonenden in het 

vervolg proces meegenomen ? 

 

De omwonenden worden periodiek uitgenodigd om te informeren en zullen proactief geïnformeerd worden bij het opstarten van de ruimtelijke procedure. 

 

 

 

Nauwelijks verandering in 

bebouwingsvlak. De ruimtelijke 

procedure is met een reguliere 

WABO procedure van 8 weken 

mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De functie gemeenschapshuis is 

reeds aanwezig en bekend bij 

omwonenden. 

 

 

 

 

Grote opschoning van de huidige 

situatie en samenvoegen van 

bouwvlakken. De ruimtelijke 

procedure is met een reguliere 

WABO procedure van 8 weken 

mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De functie gemeenschapshuis is 

reeds aanwezig en bekend bij 

omwonenden. 

 

 

 

Nauwelijks verandering in 

bebouwingsvlak en functies door het 

toevoegen van woningen. De 

ruimtelijke procedure is alleen met 

een uitgebreide 

bestemmingplanprocedure mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De functie gemeenschapshuis is 

reeds aanwezig en bekend bij 

omwonenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wet en regelgeving van woningen 

geeft een verzwaring in de 

brandwerende scheidingen. 

 

 

Grote opschoning van de huidige 

situatie en samenvoegen van 

bouwvlakken leidt tot vergroting en 

functie verandering. Er is een 

aanlegvergunning voor de 

parkeerplaatsen en een 

monumenten vergunning voor de 

verbouw. De ruimtelijke procedure is 

mogelijk met een uitgebreide WABO 

procedure en kent een doorlooptijd 

van 26 weken. 

 

De invloed van een 

monumentenvergunning kan 

consequenties hebben in de 

doorlooptijd en investeringen.  

 

De functie gemeenschapshuis is niet 

aanwezig binnen het huidige 

klooster.  

 

Een functieverandering is 

noodzakelijk en vindt plaats binnen 

een woongebied, waardoor er 

enerzijds voldaan moet worden aan 

wetten en regels en er anderzijds 

bezwaren vanuit de omgeving 

kunnen optreden. 

 

Verkeersactiviteiten worden groter 

dan bij de huidige functie.  

 

 

Grote opschoning van de huidige 

situatie en samenvoegen van 

bouwvlakken leidt tot vergroting en 

functie verandering. Er is een 

aanlegvergunning voor de 

parkeerplaatsen en een 

monumenten vergunning voor de 

verbouw. De ruimtelijke procedure is 

mogelijk met een uitgebreide WABO 

procedure en kent een doorlooptijd 

van 26 weken. 

 

De invloed van een 

monumentenvergunning kan 

consequenties hebben in de 

doorlooptijd en investeringen.  

 

De functie gemeenschapshuis is niet 

aanwezig binnen het huidige 

klooster.  

 

Een functieverandering is 

noodzakelijk en vindt plaats binnen 

een woongebied, waardoor er 

enerzijds voldaan moet worden aan 

wetten en regels en er anderzijds 

bezwaren vanuit de omgeving 

kunnen optreden. 

 

Verkeersactiviteiten worden groter 

dan bij de huidige functie.  

 

 

 

Grote opschoning van de huidige 

situatie en samenvoegen van 

bouwvlakken leidt tot vergroting en 

functie verandering. Er is een 

aanlegvergunning voor de 

parkeerplaatsen en een 

monumenten vergunning voor de 

verbouw. De ruimtelijke procedure is 

mogelijk met een uitgebreide WABO 

procedure en kent een doorlooptijd 

van 26 weken. 

 

De invloed van een 

monumentenvergunning kan 

consequenties hebben in de 

doorlooptijd en investeringen.  

 

De functie gemeenschapshuis is niet 

aanwezig binnen het huidige 

klooster.  

 

Een functieverandering is 

noodzakelijk en vindt plaats binnen 

een woongebied, waardoor er 

enerzijds voldaan moet worden aan 

wetten en regels en er anderzijds 

bezwaren vanuit de omgeving 

kunnen optreden. 

 

Verkeersactiviteiten worden groter 

dan bij de huidige functie. 

 

De wet- en regelgeving van woningen 

geeft een verzwaring in de 

brandwerende scheidingen. 

BEOORDELING (factor x 1)       

 

 

 

 

 

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Bouwsteen /  

Parameter 

Toelichting      Aandachtspunten ter advies / verdere 

uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

Organisatie        

 
 

Burgerkracht  

 

In welke mate is het mogelijk om 

vrijwilligers in te zetten voor 

beheer- en 

exploitatiewerkzaamheden ?  

 

(o.a. toezicht, schoonmaak, 

onderhoud, bestuur, horeca, 

diensten). 

 

De excacte werkzaamheden die door de vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd, zullen pas specifiek onderzocht kunnen worden na de locatiekeuze. 

 

  

Onderzoeken wat de mogelijkheden 

zijn om vrijwilligers, stageplekken en 

participatieplekken in te zetten 

tijdens de verbouw / bouw. 

 

Verder onderzoeken hoe de inzet van 

vrijwilligers financieel vertaald kan 

worden voor de betreffende 

vereniging / gebruiker. 

 

De inzet van vrijwilligers, 

stageplekken en 

participatieplekken is zeker 

mogelijk in o.a. de functie’s 

gastheer/vrouw, schoonmaak en 

horeca.  

 

Door de verbouw/nieuwbouw is 

het gebouw overzichtelijk voor 

meerdere doelgroepen. Echter 

door de losse bibliotheek is dit 

beperkter in de samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inzet van vrijwilligers, 

stageplekken en participatieplekken 

is zeker mogelijk in o.a. de functie’s 

gastheer/vrouw, schoonmaak, 

horeca, VVV en bibliotheek.  

 

 

Door de verbouw/nieuwbouw is het 

gebouw overzichtelijk voor meerdere 

doelgroepen en werkzaamheden zijn 

te combineren voor meerder functie. 

 

 

 

 

 

De inzet van vrijwilligers en 

participatieplekken is zeker 

mogelijk in o.a. de functie’s 

gastheer/vrouw, schoonmaak en 

horeca.  

 

 

Door de verbouw/nieuwbouw is 

het gebouw overzichtelijk voor 

meerdere doelgroepen. Echter 

door de losse bibliotheek is dit 

beperkter in de samenwerking. 

 

 

 

 

De inzet van vrijwilligers, 

stageplekken en participatieplekken 

is zeker mogelijk in o.a. de functie’s 

gastheer/vrouw, schoonmaak, 

horeca, VVV en onderhoud 

kloosterpark.  

 

Zeker de gastheer/vrouw functie 

wenselijk gezien de structuur van het 

gebouw en de sociale veiligheid. Door 

de bestaande monumentale structuur 

is het gebouw minder overzichtelijk 

voor meerdere doelgroepen.  

 

De inzet van vrijwilligers zal hier een 

grotere behoefte kennen om de 

exploitatiekosten (post personeel) te 

beheersen.  

 

De inzet van vrijwilligers, 

stageplekken  en participatieplekken 

is zeker mogelijk in o.a. de functie’s 

gastheer/vrouw, schoonmaak, 

horeca, VVV, bibliotheek en 

onderhoud kloosterpark.  

 

Zeker de gastheer/vrouw functie 

wenselijk gezien de structuur van het 

gebouw en de sociale veiligheid. Door 

de bestaande monumentale structuur 

is het gebouw minder overzichtelijk 

voor meerdere doelgroepen.  

 

De inzet van vrijwilligers zal hier een 

grotere behoefte kennen om de 

exploitatiekosten (post personeel) te 

beheersen. 

 

De inzet van vrijwilligers, 

stageplekken en 

participatieplekken is zeker 

mogelijk in o.a. de functie’s 

gastheer/vrouw, schoonmaak, 

horeca, VVV, bibliotheek en 

onderhoud kloosterpark.  

 

Zeker de gastheer/vrouw functie 

wenselijk gezien de structuur van 

het gebouw en de sociale 

veiligheid. Door de bestaande 

monumentale structuur is het 

gebouw minder overzichtelijk voor 

meerdere doelgroepen.  

 

De inzet van vrijwilligers zal hier 

een grotere behoefte kennen om 

de exploitatiekosten (post 

personeel) te beheersen.  

BEOORDELING (factor x1)   

 

 

 

 

 

 

 

     

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Toekomst bestendig 

 

In welke mate mag worden 

verwacht dat de 

beheerder/exploitant in staat is 

om ook in de toekomst een 

stabiele organisatie en financieel 

beheersbare exploitatie te 

behouden ? 

De beheersbaarheid van de exploitatie is gelegen in onderdelen als; mogelijkheid tot inzet van vrijwilligers, energiegebruik, bezettingsgraad, de huurinkomsten van de vaste gebruikers (Horeca, ONIS en Sociaal Team) en onderhoudskosten. 

 

De structuur van een aparte stichting voor het vastgoed geeft de controle op het eigendom. De exploitatie in handen van de fusie tussen Stichting Gemeenschapshuis Asten en de Beiaard geef een verbondenheid met de samenleving en een 

aparte juridische entiteit voor de horeca (horeca en zalen) te samen een heldere en duidelijk scheiding van verantwoordelijkheden, juridische en financieel. 

 

De exploitatie zal een exploitatiebijdrage nodig hebben van de gemeente. Voor de gemeente is dit een open eind constructie die men redelijk kan organiseren in deze situatie. Door bijvoorbeeld de opbrengsten, financieel, eventueel (na 

benodigde reservering) als reductie te laten gelden op de exploitatiebijdrage. 

 

De exploitatie zal geschieden door Stichting Gemeenschapshuis Asten. Het huidige bestuur heeft aangeven dat er een wisseling zal plaatsvinden na 16 april 2019 om te anticiperen op de toekomstige exploitatie. De bestuursleden zullen 

zorgvuldig gekozen worden en samen professioneel georganiseerde moeten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit scenario heeft nauwelijks 

optimalisatie mogelijkheden in de 

bezettingsgraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwbouw is goed te realiseren 

met multifunctionele en aanpasbaar 

voor veranderingen. 

 

 

 

 

 

Dit scenario heeft goede 

optimalisatie mogelijkheden in de 

bezettingsgraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwbouw is goed te realiseren 

met multifunctionele en aanpasbaar 

voor veranderingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Dit scenario heeft nauwelijks 

optimalisatie mogelijkheden in de 

bezettingsgraad. 

 

 

Verder is er een Vereniging Van 

Eigenaren nodig om de 

koopwoningen boven de bibliotheek 

mogelijk te maken. 

 

 

De nieuwbouw is goed te realiseren 

met multifunctionele en aanpasbaar 

voor veranderingen. 

 

De beheersbaarheid is risicovoller 

dan nieuwbouw in 

onderhoudskosten, benodigd 

personeel en energielasten. 

 

Dit gebouw heeft optimalisatie 

mogelijkheden om ruimtes toe te 

voegen en de bezettingsgraad te 

verhogen. 

 

 

 

 

 

 

De bestaande structuur van het 

monumentale gebouw zal stevig 

worden aangetast. De 

multifunctionaliteit en 

aanpasbaarheid is beperkt. 

 

 

De beheersbaarheid is risicovoller 

dan nieuwbouw in 

onderhoudskosten, benodigd 

personeel en energielasten. 

 

Dit gebouw heeft goede 

optimalisatie mogelijkheden om 

ruimtes toe te voegen en de 

bezettingsgraad te verhogen.  

 

 

 

 

 

 

De bestaande structuur van het 

monumentale gebouw zal stevig 

worden aangetast. De 

multifunctionaliteit en 

aanpasbaarheid is beperkt. 

 

De beheersbaarheid is risicovoller 

dan nieuwbouw in 

onderhoudskosten, benodigd 

personeel en energielasten. 

 

Dit gebouw heeft optimalisatie 

mogelijkheden in de bezettingsgraad 

van de ruimtes echter de zolder is nu 

wonen. 

 

Verder is er een Vereniging van 

eigenaren nodig om de 

koopwoningen in het klooster 

mogelijk te maken. 

 

De bestaande structuur van het 

monumentale gebouw zal stevig 

worden aangetast. De 

multifunctionaliteit en 

aanpasbaarheid is beperkt. 

BEOORDELING  

(Factor x 6) 

 

 

 

 

       

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 

 
Gemeentelijke invloed 

 

In welke mate kan er sprake zijn 

van tussentijdse gemeentelijke 

invloed op beheer en exploitatie ? 

 

Hoe is dit geborgd ? 

 

Het lenen en/of ter beschikkingstellen van financiële middelen leidt tot het doorleggen van juridische wetgeving, oa. aanbestedingsregels, Wet markt en overheid en staatsteun regels. Dit is een arbeidsintensieve, soms maatschappelijk 

onverantwoord en risicovolle bezigheid om dit bij een vrijwillig bestuur neer te leggen. 

 

De instanties ONIS, Sociaal Team en bibliotheek verkrijgen haar financiële middelen vanuit een subsidie die de gemeente verstrekt.  

 

De bezettingsgraad van 30% maatschappelijk gebruikers in de zalen is het minimaal. Deze is te optimaliseren en flexibel in te zetten voor commerciële gebruikers. 

 

De structuur van een aparte stichting voor het vastgoed geeft de controle op  het eigendom. De exploitatie in handen van de fusie tussen Stichting Gemeenschapshuis Asten en de Beiaard geef een verbondenheid met de samenleving en een 

aparte juridische entiteit voor de horeca (horeca en zalen) geven te samen een heldere en duidelijk scheiding van verantwoordelijkheden, juridische en financieel. Door het eigendom bij een aparte stichting te leggen kan de gemeente 100% 

zeggenschap, externe financiële middelen worden aangetrokken en zal de gemeente 100% eigendom behouden. 

 

 

 

Invloed op onderhoudskosten en 

energielasten.  

 

 

Invloed op onderhoudskosten en 

energielasten.  

 

 

 

Invloed op onderhoudskosten en 

energielasten.  

 

 

Gedeeld eigendom door 

koopwoningen 

 

Minimale invloed op 

onderhoudskosten monumentaal 

gebouw en energielasten.  

 

Minimale invloed op 

onderhoudskosten monumentaal 

gebouw en energielasten. 

 

 

Minimale invloed op 

onderhoudskosten monumentaal 

gebouw en energielasten. 

 

Gedeeld eigendom door 

koopwoningen 

BEOORDELING  

(factor x 1) 

 

 

 

 

       

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Programmering  

 

Hoe is de maatschappelijke en 

commerciële programmering in 

balans gebracht met de benodigde 

inkomsten om een kostendekkend 

exploitatie te realiseren ? 

 

 

De gebruikers van de Beiaard en de Klepel zijn gecombineerd. Dit geeft op hoofdlijnen een bezettingsschema van ca. 40%. De onzekerheid op dit moment is dat er nog geen ondertekende toezeggingen liggen. Verder zit er een aantal 

dubbelingen in het rooster waarover de gebruikers en de exploitant samen in gesprek moeten. 

 

De openingstijden zijn 7 dagen per week van 09:00 tot 23:00 uur (soms later) voor publiek. Hierdoor kan een multifunctionele ruimte drie dagdelen per dag worden bezet (ochtend, middag en avond). Dit geeft in 47 weken de mogelijkheid 

om de ruimte 987 keer te verhuren. De vaste huurders kunnen middels een toegangssysteem eerder en/of later terecht. 

 

De bezetting is nu in de berekeningen tussen de 30% maatschappelijk + 10% commercieel aan de ene kant en 50% maatschappelijk + 5% aan de ander kant om een bandbreedte te verkrijgen. Voor het commercieel gebruik is laag ingezet 

omdat we in deze fase realistisch willen blijven. 

 

 

Aandachtspunt: een bezettingsgraad 

van 65% is echt het maximum in de 

zalen. 100% is onrealistisch. 

 

Na 16 april de bezetting concreet 

vertalen in ruimte toebedeling en 

ondertekening van intenties met de 

huidige gebruiker van de Beiaard en 

de Klepel. Daarmee bepalen we het 

uiteindelijk definitieve ruimtelijke 

programma. Aansluitend 

onderzoeken hoe het commerciële 

gebruik van ruimtes valt te 

optimaliseren. Op deze wijze 

concreet aan de slag om de 

exploitatie bijdrage te optimaliseren. 

 

 

De nieuwbouw kan voor nieuwe 

gebruikers een aantrekkingskracht 

hebben. 

 

De nieuwbouw kan voor nieuwe 

gebruikers een aantrekkingskracht 

hebben. 

 

 

 

De nieuwbouw kan voor nieuwe 

gebruikers een aantrekkingskracht 

hebben. 

  

 

Het monumentale gebouw kan voor 

nieuwe gebruikers een 

aantrekkingskracht hebben. 

 

 

Het monumentale gebouw kan voor 

nieuwe gebruikers een 

aantrekkingskracht hebben. 

 

 

Het monumentale gebouw kan voor 

nieuwe gebruikers een 

aantrekkingskracht hebben. 

 

BEOORDELING  

(factor x2) 

 

 

 

       

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
(exploitatie) bestuur 

 

Hoe is het bestuur verbonden 

vanuit de gebruikers ?  

 

Hoe is het bestuur verbonden 

vanuit het breder maatschappelijk 

belang ? 

 

 

De structuur van een aparte stichting voor het vastgoed geeft de controle op het eigendom. De exploitatie in handen van de fusie tussen Stichting Gemeenschapshuis Asten en de Beiaard geef een verbondenheid met de samenleving en een 

aparte juridische entiteit voor de horeca (horeca en zalen) geven te samen een heldere en duidelijk scheiding van verantwoordelijkheden, juridische en financieel. Door het eigendom bij een aparte stichting neer te leggen, heeft de gemeente 

100% zeggenschap, kunnen er externe financiële middelen worden aangetrokken en blijft de gemeente 100% zeggenschap / eigendom behouden. 

 

 

Vanuit de werkbijeenkomst is naar 

voren gekomen dat een aantal 

gebruikers een (bestuurlijke) rol 

willen hebben in de exploitatie. 

Onderzoeken in de volgende fase 

hoe gebruikers een (bestuurlijke) rol 

kunnen hebben in de exploitatie.  

 

In deze nieuwbouw situatie is dit qua 

verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden overzichtelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwbouw situatie is dit qua 

verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden overzichtelijk. 

 

 

 

In deze nieuwbouw situatie is dit qua 

verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden overzichtelijk. 

 

 

In deze situatie brengt dit qua 

verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden meer belasting en is 

risicovoller. 

 

In deze situatie brengt dit qua 

verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden meer belasting en is 

risicovoller. 

 

In deze situatie brengt dit qua 

verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden meer belasting en is 

risicovoller. 

BEOORDELING  

(factor x 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Beheer (eigenaar) 

 

In welke mate heeft de eigenaar / 

beheerder een rol in de exploitatie 

? 

 

In hoeverre is deze professioneel, 

financieel draagkrachtig ?  

 

In hoevere is deze, zichtbaar en  

betrokken ? 

 

 

De stichting gemeenschapshuis Asten heeft aangegeven na de locatiekeuze ruimte te maken voor vernieuwing en de lokale verbondenheid en betrokkenheid te verstreken in een professioneel bestuur. 

 

Afhankelijk van de gemeente en de stichting kan het eigendom bij de stichting of de gemeente liggen. Het stichtingsbestuur en de gemeente zijn momenteel in gesprek over de rollen, verantwoordelijkheden en de bijkomende risico’s. Hierin 

zal tevens besproken worden of het verstandig is om een dermate grote verantwoordelijkheid bij de stichtingsbestuur te leggen. Aandachtpunt vanaf de locatiekeuze is dat er twee trajecten parallel aan elkaar moeten lopen: planuitwerking 

/ bouw en de opzet en uitwerking van de exploitatie.  

 

Een particuliere eigenaar is minder financieel draagkrachtiger dan de gemeente. Verder is het verstandig om rollen juridische goed te scheiden om belangenverstrengeling te voorkomen. 

 

 

Er zal bij de locatiekeuze tevens 

worden aangeven wat het standpunt 

is; de gemeente als eigenaar of 

Stichting Gemeenschapshuis Asten 

als eigenaar.  

 

Met de huidige informatie die ter 

beschikking is kan er geen verschil 

per scenario worden aangegeven. 

 

 

 

 

 

   

 

Met de huidige informatie die ter 

beschikking is kan er geen verschil 

per scenario worden aangegeven. 

 

 

 

Met de huidige informatie die ter 

beschikking is kan er geen verschil 

per scenario worden aangegeven. 

 

Met de huidige informatie die ter 

beschikking is kan er geen verschil 

per scenario worden aangegeven. 

 

Met de huidige informatie die ter 

beschikking is kan er geen verschil 

per scenario worden aangegeven. 

 

Met de huidige informatie die ter 

beschikking is kan er geen verschil 

per scenario worden aangegeven. 

BEOORDELING  

(factor x1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Bouwsteen / 

Parameter 

Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

Maatschappelijk        

 
Integraal gemeentelijk beleid 

 

In welke mate zijn de functies in 

het gemeenschapshuis te 

verbinden met andere 

gemeentelijke beleidsterreinen 

zoals onderwijs, welzijn, 

gezondheid en cultuur ? 

 

De gebruikers bieden een versterking aan het creëren van een laagdrempelige toegang  tot de verschillende maatschappelijk partners. 1-loket gedachte. 

 

De combinatie van gebruikers biedt de kans om niet alleen ruimtes maar ook personeel en/of diensten te combineren, een podium te hebben naar een bredere doelgroep.  

 

 

Indien de voorkeur is voor het 

Patersklooster zou de zolder een 

mogelijkheid kunnen bieden om iets 

met onderwijs / opleidingen te 

onderzoeken. 

 

Financieel biedt de samenwerking in 

diensten, personeel en ruimten 

kansen om een duurzame en 

efficiënte exploitatie te organiseren 

voor ONIS en Sociaal Team Asten.  

 

Hier is de bibliotheek niet in het 

gebouw gelegen en dan ook niet 

optimaal. 

 

De alternatieve invulling van het 

Klooster kan op deze wijze een 

aanvulling vormen voor de omgeving 

en de centrumfunctie. 

 

 

 

Financieel biedt de samenwerking in 

diensten, personeel en ruimten 

kansen om een duurzame en 

efficiënte exploitatie te organiseren 

voor ONIS, Bibliotheek en Sociaal 

Team Asten. 

 

 

 

 

De alternatieve invulling van het 

Klooster kan op deze wijze een 

aanvulling vormen voor de omgeving 

en de centrumfunctie. 

 

 

Financieel biedt de samenwerking in 

diensten, personeel en ruimten 

kansen om een duurzame en 

efficiënte exploitatie te organiseren 

voor ONIS en Sociaal Team Asten.  

 

Hier is de bibliotheek niet in het 

gebouw gelegen en dan ook niet 

optimaal. 

 

De alternatieve invulling van het 

Klooster kan op deze wijze een 

aanvulling vormen voor de omgeving 

en de centrumfunctie. 

 

Het aanvullend woonprogramma op 

de Klepel locatie maakt het mogelijk 

om en mix aan doelgroepen bij het 

centrum te laten wonen. 

 

 

Financieel biedt de samenwerking in 

diensten, personeel en ruimten 

kansen om een duurzame en 

efficiënte exploitatie te organiseren 

voor ONIS en Sociaal Team Asten.  

 

Hier is de bibliotheek twee straten 

verder gelegen en dan ook niet 

optimaal. 

 

Het aanvullende woonprogramma 

aan de locatie Kerkstraat maakt het 

mogelijk om een mix aan 

doelgroepen bij het centrum te laten 

wonen. 

 

 

 

 

Financieel biedt de samenwerking in 

diensten, personeel en ruimten 

kansen om een duurzame en 

efficiënte exploitatie te organiseren 

voor ONIS, Bibliotheek en Sociaal 

Team Asten. 

 

 

 

 

Het aanvullende woonprogramma 

aan de locatie Kerkstraat maakt het 

mogelijk om een mix aan 

doelgroepen bij het centrum te laten 

wonen 

 

 

Financieel biedt de samenwerking in 

diensten, personeel en ruimten 

kansen om een duurzame en 

efficiënte exploitatie te organiseren 

voor ONIS, Bibliotheek en Sociaal 

Team Asten. 

 

 

 

 

Het aanvullende woonprogramma 

aan de locatie Kerkstraat en in het 

klooster maakt het mogelijk om een 

mix aan doelgroepen bij het centrum 

te laten wonen 

BEOORDELING  

(factor x1) 

 

 

 

  

 

 

     

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

Optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Ondernemerschap 

 

De mate waarin ondernemerschap 

(horecafunctie, commerciële 

evenementen, innovatieve 

exploitatieversterkende 

activiteiten) kan worden 

vormgegeven door de 

beheerder/exploitant ? 

 

 

 

Wet markt en overheid (staatsteun en DEAB) geeft aan dat para-commerciele horeca moet worden vermeden. Dus horeca mag alleen ter ondersteuning zijn van de functie. Dit werkt tot op zekere hoogte tot beperkingen en uitdagingen.  

 

 

Aandacht voor de verdere uitwerking 

van de juridische, fiscale structuur en 

rekening houden met de Wet Markt 

en Overheid en Staatsteun. 

 

Dit scenario biedt door haar ligging 

mogelijkheden om aan te sluiten bij 

de centrum activiteiten. 

 

 

De verschillende functies zijn 

geconcentreerd rondom de horeca 

en voor meerdere doeleinden 

geschikt om ontmoeting mogelijk te 

maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de aangeven organisatie 

structuur (juridisch, fiscaal) is in de 

exploitatie rekening gehouden met 

een horecamarge die afgedragen 

wordt aan de exploitatie Stichting. 

 

 

Dit scenario biedt door haar ligging 

mogelijkheden om aan te sluiten bij 

de centrum activiteiten. 

 

 

De verschillende functies zijn 

geconcentreerd rondom de horeca 

en voor meerdere doeleinden 

geschikt om ontmoeting mogelijk te 

maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de aangeven organisatie 

structuur (juridisch, fiscaal) is in de 

exploitatie rekening gehouden met 

een horecamarge die afgedragen 

wordt aan de exploitatie Stichting. 

 

Dit scenario biedt door haar ligging 

mogelijkheden om aan te sluiten bij 

de centrum activiteiten. 

 

 

De verschillende functies zijn 

geconcentreerd rondom de horeca 

en voor meerdere doeleinden 

geschikt om ontmoeting mogelijk te 

maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de aangeven organisatie 

structuur (juridisch, fiscaal) is in de 

exploitatie rekening gehouden met 

een horecamarge die afgedragen 

wordt aan de exploitatie Stichting. 

 

Ruimtelijk biedt deze locatie in de 

omgeving veel mogelijkheden voor 

andere aanvullende activiteiten te 

organiseren. 

 

De verschillende functies zijn deels 

geconcentreerd rondom de horeca 

en door de ruimtelijke samenhang 

niet optimaal geschikt voor alle 

doeleinden. De afstand tussen de 

verschillende gebruikers is groot. De 

bestaande structuur draagt minimaal 

bij aan de ontmoeting van 

verschillende doelgroepen door het 

aantal gangen en mogelijkheden om 

naar een ruimte / gebruiker te 

komen.  

 

Door de aangeven organisatie 

structuur (juridisch, fiscaal) is in de 

exploitatie rekening gehouden met 

een horecamarge die afgedragen 

wordt aan de exploitatie Stichting. 

 

Ruimtelijk biedt deze locatie in de 

omgeving veel mogelijkheden voor 

andere aanvullende activiteiten te 

organiseren. 

 

De verschillende functies zijn deels 

geconcentreerd rondom de horeca 

en door de ruimtelijke samenhang 

niet optimaal geschikt voor alle 

doeleinden. De afstand tussen de 

verschillende gebruikers is groot. De 

bestaande structuur draagt minimaal 

bij aan de ontmoeting van 

verschillende doelgroepen door het 

aantal gangen en mogelijkheden om 

naar een ruimte / gebruiker te 

komen. 

 

Door de aangeven organisatie 

structuur (juridisch, fiscaal) is in de 

exploitatie rekening gehouden met 

een horecamarge die afgedragen 

wordt aan de exploitatie Stichting. 

 

Ruimtelijk biedt deze locatie in de 

omgeving veel mogelijkheden voor 

andere aanvullende activiteiten te 

organiseren. 

 

De verschillende functies zijn deels 

geconcentreerd rondom de horeca 

en door de ruimtelijk samenhang 

niet optimaal geschikt voor alle 

doeleinden. De afstand tussen de 

verschillende gebruikers is groot. De 

bestaande structuur draagt minimaal 

bij aan de ontmoeting van 

verschillende doelgroepen door het 

aantal gangen en mogelijkheden om 

naar een ruimte / gebruiker te 

komen. 

 

Door de aangeven organisatie 

structuur (juridisch, fiscaal) is in de 

exploitatie rekening gehouden met 

een horecamarge die afgedragen 

wordt aan de exploitatie Stichting. 

BEOORDELING  

(factor x5) 

 

 

  

 

 

 

 

     

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Maatschappelijk gebruik 

 

Hoe is maatschappelijk gebruikt 

tov commercieel gebruik geborgd 

? 

 

De mate waarin maatschappelijke 

functies (integratie, participatie) 

en maatschappelijke 

ontmoetingen / activiteiten (voor 

ouderen, mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt) zijn 

vormgegeven in de bedrijfsvoering 

van de beheerder/exploitant ? 

 

In welke mate is dit incidenteel, 

structureel en/of ondersteunend 

verwacht ? 

 

 

 

 

De huidige gebruiker van de Klepel en de Beiaard hebben voorrang. Rekening houdende met de voorwaarden binnen de aangegeven scenario’s. 

 

De optimalisatie van de bezettingsgraad is een zoektocht tijdens de planuitwerking en de uiteindelijke exploitatie. Verder is er een huurprijs indicatie gegeven en voor commerciële gebruikers geldt een tarief dat 150% hoger ligt. 

 

De integratie van participatieplekken, stageplekken en integratieplekken zijn afhankelijk van de exploitant, structureel en incidenteel, goed in te passen. 

 

 

Verder onderzoeken hoe we 

onderwijs in de exploitatie en de 

bouw meer kunnen betrekken. 

 

In de exploitatie en het gebouw is 

participatie / stage en/of integratie 

vorm te geven op diverse 

onderdelen (gastheer, schoonmaak, 

horeca). 

 

In de exploitatie en het gebouw is 

participatie / stage en/of integratie 

vorm te geven op diverse 

onderdelen (gastheer, schoonmaak, 

horeca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de exploitatie en het gebouw is 

participatie / stage en/of integratie 

vorm te geven op diverse 

onderdelen (gastheer, schoonmaak, 

horeca). 

 

In de exploitatie en het gebouw is 

participatie / stage en/of integratie 

vorm te geven op diverse 

onderdelen (gastheer, schoonmaak, 

horeca). Dit is hier zelfs mogelijk in 

het groenonderhoud van het 

kloosterpark. 

 

 

 

In de exploitatie en het gebouw is 

participatie / stage en/of integratie 

vorm te geven op diverse 

onderdelen (gastheer, schoonmaak, 

horeca). Dit is hier zelfs mogelijk in 

het groenonderhoud van het 

kloosterpark. 

 

In de exploitatie en het gebouw is 

participatie / stage en/of integratie 

vorm te geven op diverse 

onderdelen (gastheer, schoonmaak, 

horeca). Dit is hier zelfs mogelijk in 

het groenonderhoud van het 

kloosterpark. 

BEOORDELING  

(Factor x 1) 

 

 

 

 

       

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
 

Draagvlak (huidige) gebruikers 

 

Hoeveel huurders zijn bereid een 

(huur)intentie te ondertekenen bij 

de locatiekeuze ? 

 

Hoe worden deze in het vervolg 

proces meegenomen ? 

 

Welke voorkeursvariant steunen 

de gebruikers / huurder ? 

 

 

Graag aangeven welke scenario uw voorkeur heeft om als gebruiker in te stappen door na 16 april 2019 een huur intentie te ondertekenen. Dit doet u door een 9 toe te kennen.  

Graag ook aangeven welke scenario geen voorkeur heeft door een 3 toe te kennen. 

 

 

 

Graag condities aan aanbeveling 

meegeven waaronder uw intentie 

geldt.  

 

Er zal op 16 april 2019 een plan van 

aanpak beschikbaar zijn over het 

vervolg proces en de betrokken rol 

van de gebruikers. Door het 

betrekken van de gebruikers 

vergroot  het commitment in de 

bezetting en optimalisatie van 

ruimtebehoefte. Dusdanig dat het 

een positief effect kan hebben op de 

aangegeven huurprijsindicatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEOORDELING  

(factor x 4) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



BEOORDELINGSMATRIX 

Parameter Toelichting      Aandachtspunten ter advies / 

verdere uitwerking 

 B Klepel,  

Noodzakelijk 

B Klepel,  

Wenselijk 

B Kepel,  

optioneel 

A Patersklooster,  

Noodzakelijk 

A Patersklooster, 

Wenselijk 

A Patersklooster,  

Optioneel 

 

 
Rol (vaste) gebruikers / huurders  

 

De mate waarin de vaste 

gebruikers / huurders onderdeel 

zijn van de exploitatie en het 

financiele resultaat ? 

 

In welke mate is er een bijdrage en 

welke verenigingen / gebruikers 

zijn hiertoe bereid ? 

 

De scenario’s zijn (nog) niet afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. 

 

Een aantal gebruikers heeft tijdens de werkbijeenkomsten aangegeven een actieve (bestuurlijke) rol te willen spelen in de exploitatie, mits hier een deel van het financiële resultaat ten goede kan komen voor de gebruikers.   

 

 

 

Nader onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn met de partijen 

die dit hier aangeven.  

 

Geef hier aan waartoe u bereid bent 

om een bijdragen te leveren, wat uw 

verwachtingen zijn en in welk 

scenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef hier aan waartoe u bereid bent 

om een bijdragen te leveren, wat uw 

verwachtingen zijn en in welk 

scenario 

 

Geef hier aan waartoe u bereid bent 

om een bijdragen te leveren, wat uw 

verwachtingen zijn en in welk 

scenario 

 

Geef hier aan waartoe u bereid bent 

om een bijdragen te leveren, wat uw 

verwachtingen zijn en in welk 

scenario 

 

Geef hier aan waartoe u bereid bent 

om een bijdragen te leveren, wat uw 

verwachtingen zijn en in welk 

scenario 

 

Geef hier aan waartoe u bereid bent 

om een bijdragen te leveren, wat uw 

verwachtingen zijn en in welk 

scenario 

BEOORDELING  

(factor x1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 


