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Onderwerp: Uitvoering Motie Fuse Bakel
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
De voortgang Motie Fuse Bakel.
Inleiding
De gemeenteraad heeft op d.d. 7 oktober 2021 een motie aangenomen om te zoeken naar
een tijdelijke en permanente oplossing voor de gezamenlijke huisvesting van Stichting OJC de
Fuse, Jeugdwerk en Soos. De uitvoering van de oplossing die nu voor ligt, wordt pas
opgepakt, nadat de leveringsovereenkomst door Bakels Genot is getekend.
Kernboodschap
Het college heeft op 15 februari 2022 besloten:
1. Het rapport van de QuickScan “Huisvesting Stichting OJC Fuse Bakel” vast te stellen;
2. De uitvoering van de oplossing pas op te pakken, nadat een koopovereenkomst is
ondertekend door Bakels Genot;
3. In te stemmen met de uitwerking van de combinatie van variant 3b (tijdelijke huisvesting
behouden in het huidige gebouw ter overbrugging) en variant 4 (nieuwe structurele locatie
op het perceel van Dorpsstraat 25-27);
4. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van maximaal € 10.000,- uit de Post
Onvoorzien;
5. De structurele lasten na uitwerking van variant 4 mee te nemen in de Kadernota 2023.
De betrokken partijen hebben samen met de projectleider de voorgestelde
oplossingsrichtingen besproken. Zij hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de
voorgestelde oplossingsrichting.
Vervolgstappen
Zodra de handtekeningen zijn gezet, start het overleg met Bakels Genot over de
de uitwerking van de (huur)voorwaarden, tarief en (mede) gebruiksregels of onderverhuur
(uitwerken en vastleggen). De rol van de gemeente is dan die van huurder.
Financiën
Het voorgestelde besluit kan niet binnen de begroting worden uitgevoerd.
Voor de incidentele kosten in 2022 van € 10.000,- wordt een beroep gedaan op de Post
Onvoorzien. In deze post zit jaarlijks € 120.000,-. De actuele stand is € 20.000,- na de tijdelijke
onttrekking voor het noodfonds eerder dit jaar. Het college mag zelfstandig over dit budget
beschikken.
Voor de verwachte structurele kosten van € 20.000,- wordt de raad via de Kadernota 2023
voorgesteld dit op te nemen in de Begroting 2023. Het budgetrecht voor deze uitgave ligt bij
de raad.
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