
                                   
 
Betreft: huisvesting scouting Jan Baloys Stiphout

Geacht College, 
 
Scouting Jan Baloys is gevestigd in een 
van de gemeente Helmond, en wordt om niet ter beschikking gesteld aan de Scouting.
De blokhut is op onderdelen in slechte staat, en is zowel door de brandweer (brandveiligheid) als 
door de GGD (gezondheidseisen aan groepsactiviteiten met kinderen) afgekeurd.  Afkeurings
rapporten zijn aan de gemeente als gebouweigenaar uitgebracht. Er zullen diverse aanpassingen aan 
de blokhut moeten worden aangebracht om het pand weer aan alle eisen te laten voldoen
Daarnaast is duurzaamheid een aandachtspunt: nagegaan 
slag kan worden gemaakt om het pand duurzamer te maken.
Scouting is een activiteit met een aanzienlijk sociaal
doen groepsgewijs aan activiteiten mee en leren daarbij in groepsverband en zelfstandig activiteiten 
ontplooien en probleemoplossend denken. De oudere kinderen en jongvolwassenen spelen daarbij 
als vrijwilligers in de begeleiding van de jongere kinderen ee
 
Uit overleg met Scouting Jan Baloys is ons gebleken dat er 
is tussen de gemeente Helmond en de Scouting, maar dat dit nog steeds niet tot de realisatie van de 
benodigde verbeteringen heeft geleid. Met
de scouting ook om een zeer hoge eigen bijdrage vraagt.
van de blokhut voor onrust zorgt bij de 
voorzorgsmaatregelen om incidenten
gesteld, mocht er onverhoopt toch iets gebeuren. 
functioneel gebruikt kan worden. 
worden! 
 
Daarom hebben wij de volgende concrete vragen:

1. Zijn alle gebreken, inclusief de functionele gebreken in relatie tot
gebouw door een scoutingorganisatie

2. Kunt u aangeven of u –
verhelpen, en of u de Scouting daarbij om een eigen bijdrage vraagt
is de hoogte van deze eigen bijdrage, inclusief de motivatie waarom deze wordt gevraagd;

3. Kunt u een tijdspad aangeven waarop de gebreken zullen worden verholpen;
4. Het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen is een vastgesteld beleidsstreven. Kunt u 

aangeven in hoeverre in combinatie met de noodzakelijke gebouwverbeteringen ook hierin 
een slag geslagen kan worden?
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Scouting Jan Baloys is gevestigd in een grote blokhut net buiten Stiphout. De blokhut is eigendom 
van de gemeente Helmond, en wordt om niet ter beschikking gesteld aan de Scouting.
De blokhut is op onderdelen in slechte staat, en is zowel door de brandweer (brandveiligheid) als 

ndheidseisen aan groepsactiviteiten met kinderen) afgekeurd.  Afkeurings
rapporten zijn aan de gemeente als gebouweigenaar uitgebracht. Er zullen diverse aanpassingen aan 
de blokhut moeten worden aangebracht om het pand weer aan alle eisen te laten voldoen
Daarnaast is duurzaamheid een aandachtspunt: nagegaan zou kunnen worden of gelijktijdig ook een 
slag kan worden gemaakt om het pand duurzamer te maken. 
Scouting is een activiteit met een aanzienlijk sociaal-maatschappelijk belang. Kinderen vanaf 5 jaar 
doen groepsgewijs aan activiteiten mee en leren daarbij in groepsverband en zelfstandig activiteiten 
ontplooien en probleemoplossend denken. De oudere kinderen en jongvolwassenen spelen daarbij 
als vrijwilligers in de begeleiding van de jongere kinderen een grote rol.  

Uit overleg met Scouting Jan Baloys is ons gebleken dat er over deze gebreken al twee jaren overleg 
is tussen de gemeente Helmond en de Scouting, maar dat dit nog steeds niet tot de realisatie van de 
benodigde verbeteringen heeft geleid. Met name is ons daarbij duidelijk geworden dat de gemeente 

om een zeer hoge eigen bijdrage vraagt. Daarnaast is gebleken dat de slechte staat 
van de blokhut voor onrust zorgt bij de scouting(bestuur en ouders). Men neemt de nodige

incidenten te voorkomen. Ook wil men niet aansprakelijk worden 
gesteld, mocht er onverhoopt toch iets gebeuren.  Dit zorgt ervoor dat het gebouw niet volledig 
functioneel gebruikt kan worden. Wat de PvdA betreft een situatie die snel verande

Daarom hebben wij de volgende concrete vragen: 
nclusief de functionele gebreken in relatie tot het gebruik van het 

gebouw door een scoutingorganisatie, bij u bekend?; 
– als gebouweigenaar – bereid bent deze gebreken op uw kosten te 

verhelpen, en of u de Scouting daarbij om een eigen bijdrage vraagt? En indien dat het geval 
e van deze eigen bijdrage, inclusief de motivatie waarom deze wordt gevraagd;

Kunt u een tijdspad aangeven waarop de gebreken zullen worden verholpen;
Het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen is een vastgesteld beleidsstreven. Kunt u 

e in combinatie met de noodzakelijke gebouwverbeteringen ook hierin 
een slag geslagen kan worden? 

Hans de Mare  
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grote blokhut net buiten Stiphout. De blokhut is eigendom 
van de gemeente Helmond, en wordt om niet ter beschikking gesteld aan de Scouting. 
De blokhut is op onderdelen in slechte staat, en is zowel door de brandweer (brandveiligheid) als 

ndheidseisen aan groepsactiviteiten met kinderen) afgekeurd.  Afkeurings-
rapporten zijn aan de gemeente als gebouweigenaar uitgebracht. Er zullen diverse aanpassingen aan 
de blokhut moeten worden aangebracht om het pand weer aan alle eisen te laten voldoen.  

worden of gelijktijdig ook een 

maatschappelijk belang. Kinderen vanaf 5 jaar 
doen groepsgewijs aan activiteiten mee en leren daarbij in groepsverband en zelfstandig activiteiten 
ontplooien en probleemoplossend denken. De oudere kinderen en jongvolwassenen spelen daarbij 

al twee jaren overleg 
is tussen de gemeente Helmond en de Scouting, maar dat dit nog steeds niet tot de realisatie van de 

name is ons daarbij duidelijk geworden dat de gemeente 
is gebleken dat de slechte staat 

de nodige 
. Ook wil men niet aansprakelijk worden 

Dit zorgt ervoor dat het gebouw niet volledig 
Wat de PvdA betreft een situatie die snel veranderd moet 

ruik van het 

bereid bent deze gebreken op uw kosten te 
En indien dat het geval 

e van deze eigen bijdrage, inclusief de motivatie waarom deze wordt gevraagd; 
Kunt u een tijdspad aangeven waarop de gebreken zullen worden verholpen; 
Het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen is een vastgesteld beleidsstreven. Kunt u 

e in combinatie met de noodzakelijke gebouwverbeteringen ook hierin 


