Amendement
artikel 28 reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 8 vervolg keuze scenario voor toekomst DNI
Onderwerp: Geef de Pas een toekomst!
De raad van de gemeente Bernheze in vergadering bijeen op 29 oktober 2020,
overwegende dat:
- er verschillende scenario’s voorliggen voor de toekomst van de Pas en DNI;
- het college voorstelt om akkoord te gaan met scenario 3 als voorkeursscenario, volgens de
uitgangspunten van het gemeenschapshuizenbeleid en met afbouw van structurele
exploitatiesubsidie;
- het bestuur van de Pas heeft aangegeven een commerciële horecavergunning en een
langjarige subsidie noodzakelijk blijven om een toekomstvast exploitatiemodel te kunnen
opstellen;
- het bestuur van de Pas bereid is om de omvang van de investeringen te heroverwegen;
overwegende voorts dat:
- de raad van mening is dat de Pas behouden moet blijven voor de gemeenschap van
Heesch;
- de raad van mening is samenvoeging met de Eijnderic en bibliotheek kan leiden tot kansen
en mogelijkheden om ons gemeenschapshuis in te richten en geschikt te maken voor de
toekomst;
- een gemeenschapshuis voor de toekomst een goede start moet kunnen maken met een
gebouw dat ingericht is voor de functie die het moet vervullen;
- een gemeenschapshuis voor de inwoners van Heesch tot stand komt samen met de
gebruikers, inwoners en andere belanghebbenden.
besluit:
Het door het college voorgestelde raadsbesluit te vervangen door het volgende besluit:
1. Het College van B&W opdracht te geven om de stuurgroep ‘De Nieuwe Instelling’ te vragen
om, in samenwerking met de gebruikers en andere belanghebbenden, een nieuw voorstel uit
te werken voor het toekomstbestendig en financieel gezond maken van de Pas en de
Eijnderic en dit voorstel te toetsen op de volgende punten:
a. Tijdig ingediend; uiterlijk op 31 december 2020;
b. Past binnen de financiële kaders van € 3.000.000,- exclusief BTW en inclusief
gemeentelijke kosten;
c. Levensvatbaar: dit blijkt uit een gezonde, meerjarige exploitatie waarbij rekening
gehouden mag worden met een structurele subsidie en het uitbaten van commerciële
horeca. Waarbij deze structurele subsidie geen vast bedrag is, maar een eventueel tekort
van de exploitatie opvangt tot een maximum bedrag dat gelijk is aan de huidige subsidie.
2. Het college opdracht te geven om de resultaten hiervan te verwerken in een voorstel aan de
raad voor 1 maart 2021.
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