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Onderwerp  

Huisvesting Scouting Graaf van Gelre Geldermalsen. 

 

Kennisnemen van 

1. de huisvestingsvraag van Scouting Graaf van Gelre; 

2. de ingeplande actie om het huisvestingsvraagstuk te betrekken bij het op te stellen 

accommodatieplan in 2022, waarvoor in het 2e kwartaal 2022 een beeldvormende raadsavond 

wordt georganiseerd. 

 

Inleiding 

Scoutingvereniging Graaf van Gelre (hierna: Scouting) heeft een aantal vragen gesteld over de loods 

aan de Burg. Roozeveld van de Venlaan 13a in Geldermalsen. 

 

De Scouting wil enerzijds in het pand investeren en vraagt anderzijds de gemeente ook in het pand te 

investeren in een situatie waar het gaat om tijdelijke huisvesting en tijdelijke verhuur. De 

huurovereenkomst loopt nog door tot 2025 en kan nog worden verlengd. Daarbij zouden ze graag zien 

dat de tijdelijke huurrelatie wordt omgezet in een relatie voor langere tijd. 

 

De Scouting vervult onmiskenbaar een belangrijke en niet weg te denken maatschappelijke functie op 

het grensvlak van jeugdwerk en cultuur. Zij ontvangt daarvoor ook een jaarlijkse subsidie van de 

gemeente.  

Maar de loods met omliggende grond is door de gemeente vanuit strategische overweging 

aangekocht. De locatie bij de entree van Geldermalsen ligt gunstig voor een bedrijfseconomische 

ontwikkeling. Er zijn in het verleden al diverse plannen voor bedrijfsontwikkeling geweest. Vanwege 

ruimtelijke en/of financiële reden zijn deze plannen niet tot realisatie gekomen. Steeds weer is 

duidelijk dat deze locatie strategisch gunstig ligt, dicht bij het openbaar vervoer en bij de uitvalsweg 

van Geldermalsen. Op het aangrenzende terrein is recent de eerste paal geslagen voor de Fruit Tech 

Campus. Dit kan de motor zijn voor een verdere ontwikkeling van dit gebied.  

 

Huisvesting maatschappelijke organisaties en Scouting in het bijzonder. 

Onze jonge gemeente West Betuwe heeft zo nu en dan te maken met huisvestingsvraagstukken van 

maatschappelijke organisaties. In mei 2021 heeft uw raad de Nota Vastgoed 2021 vastgesteld. In deze 

nota is aangekondigd dat in 2022 een accommodatieplan wordt opgesteld. Het doel van een 

accommodatie plan is het opzetten van een integrale visie voor de ontwikkeling van de gemeentelijke 

(maatschappelijke)vastgoedportefeuille. Daarmee hopen we ad hoc keuzes in de toekomst te 



  

1 februari 2022  

Kenmerk GZDGWB/  

Pagina 2 van 2  

 

 

voorkomen. Voor het onderzoek zal de huisvestigingsvraag breed worden geïnventariseerd en worden 

afgestemd op het aanbod dat de gemeente heeft. Daarbij worden ook keuzes gemaakt.  

- In welke huisvestingvraag van maatschappelijke organisaties wil de gemeente voorzien? 

- Wil de gemeente in elke behoefte voorzien of wil de gemeente enkel haar bijdrage leveren 

door het geven van subsidie? 

Het huisvestingsvraagstuk van Scouting zal in die inventarisatie worden meegenomen. Dan kan er ook 

tot een afgewogen keuze worden gekomen in samenhang met vragen van andere organisaties.  

Wellicht biedt gecombineerd gebruik in een multifunctioneel gebouw een oplossing voor organisaties 

die nu niet terecht kunnen in bestaande accommodaties.  

 

Van de Stichting Corsowagen Geldermalsen die het 2e deel van de loods aan de Brug. Roozeveld van 

de Venlaan nummer 13 gebruikt, is inmiddels ook een brief ontvangen. Die brief zal op een gelijke 

wijze in behandeling worden genomen als de brief van de Scouting. 

 

Kernboodschap 

Om redenen zoals hierboven is aangeven kunnen we de huidige huurrelatie met Scouting voor de loods 

aan de Burg. Roozeveld van de Venlaan niet omzetten in een definitieve huisvesting. De vraagstelling 

wordt meegenomen bij ontwikkeling van het accommodatieplan in 2022. Ondertussen blijven we met 

de Scouting in gesprek over het te volgen traject. 

 

Consequenties 

De consequentie van het bovenstaande is dat de huidige huurovereenkomst doorloopt. Op de 

specifieke vragen die over het pand en het terrein zijn gesteld is in de bijlage een korte reactie 

gegeven. U wordt verwezen naar deze bijlage.  

 

Financiën 

- 

 

Communicatie 

We gaan in overleg met de Scoutingvereniging. 

  

Vervolg 

Zoals hierboven aangeven, zal bij op stellen van het accommodatieplan de huisvestingvraag van 

Scouting meegenomen worden. In het 2e kwartaal van 2022 is een beeldvormende sessie van uw raad 

voorzien over het accommodatieplan. 

 

Bijlage(n) 

1. Een korte reactie op concrete vragen met betrekking tot de loods en terrein die Scouting huurt. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop 


