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1. NAW gegevens 
 

 
Naam: Stichting Beheer de Beiaard 

Contactpersoon: Eric van Rinsum (vz)  

Adres: Past. De Kleijnhof 21 

postcode en plaats: 5721 CR  Asten 

Emailadres: beiaard@oniswelzijn.nl,  

Web:  

 
 

 
2. Functie  
 

 

Maken meer maatschappelijke 

organisaties deel uit van het gebouw? 

Zo ja, welke ? 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel maken de volgende partijen vast gebruik van 

Centrum De Beiaard: 

• Onis welzijnsdiensten (kantoorruimte, activiteiten > 

incidenteel gebruik) 

• Jong Nederland (oefenruimte) 

• LEV Groep (spreekuur maatschappelijk werk) 

• GGD (jeugdgezondheidszorg) 

• Peuterspeelzaal Pinkeltje 

• Senior Compas (computerlokaal). 

 

Daarnaast zijn er diverse partijen, waaronder de 

Katholieke Bond Ouderen (KBO), die 

gebruik maken van de multifunctionele ruimten, zoals 

vergaderruimten, biljart, eetzaal en 

spiegelzaal. 

 

3. Capaciteit 
 

De capaciteit wordt uitgedrukt in de 

rekeneenheid die het best past bij de 

voorziening.  

 

De meest voorkomende eenheden zijn 

aantal, arbeidsplaatsen (uitgedrukt in 

fte’s ), leerlingen, kindplaatsen of 

groepen.  

 

Is dit niet van toepassing? Dan wordt in 

ieder geval het bruto vloeroppervlak 

onder 4. ingevuld. 

  

 
4. Bruto vloeroppervlak 
 

Aangegeven is wat de totale bruto 

vloeroppervlakte is van het gebouw. 

 

Omvang 2.124 m² bruto vloeroppervlak 

5. Bezettingsgraad 
 

De openingstijden en dagdelen worden 

vermeld. 

Indien beschikbaar rooster gebruik 

bijvoegen 

 

De bezettingsgraad wordt opgenomen 

als percentage van de openingstijd.  

 

Tevens wordt aangegeven of de 

voorziening gemeente, wijk of 

kerngebonden is.  

 

 

 

 

 

6. Functionele capaciteit - gebouwprestaties 
 

Er wordt een toelichting gegeven op de 

volgende punten: 

 

1. Bereikbaarheid en ligging 

2. Toegankelijkheid (voor mensen met 

een   beperking) 

3. Multifunctionaliteit/flexibiliteit 

 

 

 

 

 

Het gebouw van Centrum De Beiaard dateert uit 1971. In 

de loop der jaren is het gebouw aangepast en uitgebreid. 

De laatste uitbreiding heeft plaatsgevonden in 2001. In het 

souterrain is toen een oefenruimte voor Jong Nederland 

gerealiseerd. De begane grond is in 2001 uitgebreid met 

een grote zaal en vergaderruimten en op de verdieping zijn 

een vergaderruimte en spreekkamers gerealiseerd. 

In het oude deel van het souterrain is de peuterspeelzaal 

gehuisvest. Het gebouw is nu een grote lappendeken met 

allemaal aan elkaar gekoppelde ruimten, waardoor er 

onvoldoende overzicht bestaat. Het is veelal niet mogelijk 

om ruimten afzonderlijk te bereiken zonder door een 

andere ruimte te lopen. Het gebouw is de laatste jaren 

zeer slecht onderhouden, mede gezien de 

nieuwbouwplannen en de exploitatieproblemen. 

 

7. Sociale capaciteit - gebruikerswaardering 
 

Er wordt een toelichting gegeven op de 

volgende punten: 

 

1. Openingstijden 

2. Aanbod programma/kwaliteit van 

 



de activiteiten 

3. Service/bediening/klantgerichtheid 

4. Cultuurhistorische 

waarde/betekenisverlening 

 

 

 

 

8. Bouwkundige kwaliteit 
 

Er wordt een toelichting gegeven op de 

volgende punten: 

 

1. Onderhoudstoestand 

2. Veiligheid 

3. Inrichting/installaties 

4. Bouwfysische kwaliteit 

(constructief/milieu/duurzaamheid) 

 

 

 

 

 

Een heldere gebouwstructuur ontbreekt. 

De vluchtwegen zijn niet of onvoldoende aanwezig. Het 

betreft hier voornamelijk de 

nieuwe delen gebouwd in 2001. Het gaat met name om de 

oefenruimte in het souterrain en vergaderzalen boven en 

achter de grote zaal. In alle gevallen is er maar een ingang 

die tevens dienst doet als uitgang.  

 

Het gebouw is niet goed toegankelijk voor mensen met een 

beperking (rolstoel / slecht ter been). Het 

consultatiebureau is gevestigd op de verdieping en alleen 

bereikbaar met een smalle trap. 

De daglichttoetreding is in een aantal ruimten zeer 

beperkt. 

 

De gebouwindeling is star door het gebruik van veel 

dragende wanden. Dit is deels veroorzaakt doordat 

uitbreidingen telkens zijn gesitueerd aan de buitengevel. 

Er is een lappendeken aan dakafwerking, gebouwhoogten 

en staat van onderhoud geconstateerd. 

 

Alle installaties zijn per gebouwdeel geclusterd, hierdoor zit 

er een grote verscheidenheid 

in de installaties. De ketels zijn op vier locaties in het 

gebouw gesitueerd, waarbij drie 

conventionele ketels zijn geplaatst en de grote zaal is 

uitgevoerd met hete lucht 

verwarmingsketels. Alle ketels dateren uit 2001. 

 

Ventilatie is in het gehele gebouw beperkt aanwezig. Het 

binnenklimaat geeft een 

bedompte indruk. Bij het aanpassen van de gevelpuien 

dient er rekening te worden 

gehouden met de ventilatiemogelijkheden. 

 

Het gebouw is enkel voorzien van een 

ontruimingsinstallatie. Er is geen 

brandmeldinstallatie met doormelding aanwezig. Gezien de 

aard van het gebruik van het 

gebouw is dit zeer wenselijk. 

De elektrotechnische installatie is voldoende. Er zijn echter 

veel oude armaturen in het 

gebouw aanwezig, hetgeen leidt tot hogere 

exploitatielasten. 

 

9. Eigendomssituatie 
 

Bij de eigendomssituatie wordt 

aangegeven wie het pand in 

economisch eigendom en wie het pand 

in gebruik heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

Eigendom ligt bij de Stichting Beheer de Beiaard.  

Er is een optie tot verkoop aan een particulier per 1 juli 

2013. 

10. Exploitatieresultaat 
 

Het exploitatieresultaat geeft inzicht in 

de vraag of het pand kostendekkend 

wordt geëxploiteerd of de voorziening 

bijvoorbeeld draait op subsidie van de 

gemeente. Hiervoor zijn de jaarstukken 

van de betreffende organisatie 

gebruikt. 

 

 

 

 

 

2010: € 21.890,- negatief 

 

Het stichtingsbestuur heeft grote twijfels bij de huidige 

exploitatie. Het bestuur heeft aangegeven dat met 

vertrekken van een aantal vaste huurders (Onis, gemeente 

en peuterspeelzaal) naar verwachting een huuropbrengst 

van € 44.000,- verloren gaat en een omzetderving in 

kantine en overige inkomsten van € 4.000,-. 

 

11. Boekwaarde 
 

Geeft aan hoe dit gebouw bij de 

gemeente ’in de boeken staat’. De 

meeste gebouwen zijn meestal nog niet 

afgeschreven, maar hebben een 

schuldrestant. 

 

 

 

 

 

 

2011: € 904.954,- (heffingsgrondslag OZB) 

2011: € 1.074.379,- (boekwaarde) 

2011: € 592.509,- (externe financiering) 

 

12. Rentelasten 
 

Geeft aan wat de vergoeding is voor de 

investering die bij aanvang gedaan is 

voor de oprichting van de 

accommodatie. 

 

 



 

 

 

 

13. Afschrijving 
 

Geeft aan wat de vermindering is van 

de boekwaarde door economische 

veroudering en slijtage. 

 

 

 

 

 

14. Onderhoudslasten 
 

Geeft aan wat de kosten zijn van groot- 

en jaarlijks onderhoud van de 

accommodatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks wordt € 24.000,- gedoteerd aan een 

onderhoudsfonds, dat niet is gevuld. Er is 

geen onderhoudsreserve aanwezig, anders dan de balans 

doet vermoeden. De ‘reservering’ wordt ingezet om andere 

gaten in de exploitatie te dichten. 

15. Subsidierelatie en -bedrag 
 

Geeft de grondslag voor de subsidie 

van de gemeente aan en het 

bijbehorende bedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Contractgegevens Geeft aan welke subsidiebeschikkingen 

van toepassing zijn en welke 

contractrelaties er bestaan met de 

betreffende organisaties en/of 

gebruikers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2009 – 2012,  

 

jaarschijf 2009:  

jaarschijf 2010:  

jaarschijf 2011:  

jaarschijf 2012:  

 


