Antwoord op vraag nr. 89
Betreft: onderzoek gezamenlijk cultuurhuis
Van: Jan Vroomans (VVD) / Ton Vogels (LR D66)
Datum: 23 december 2019

Toelichting
Het onderzoek is nog niet opgestart omdat op 30 januari de gemeenteraad eerst een besluit
moet nemen over het Masterplan. Daarna start pas de daadwerkelijke voorbereiding van het
onderzoek conform de informatie die is verstrekt aan de raad: de mogelijkheden van 1
cultuurhuis in/om het kasteel. Het college moet hier dus nog een besluit over nemen. Het
college informeert u met een RIN over de onderzoeksopdracht die wordt verstrekt.
Op dit moment is op verzoek van BL Huisvesting wel een gemeentelijke bijdrage gedaan van
€ 3.300 om te onderzoeken of de kerk, de Sint-Jans Onthoofding, naast de kerkelijke
activiteiten ook te benutten is voor culturele activiteiten als nevenbestemming. De kosten van
het onderzoek bedragen in totaal €11.000. Het restant bedrag van € 7.700 wordt betaald van
een subsidie vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Geacht college,
In de begroting van 2020 is 182K euro gereserveerd om een onderzoek te starten om te onderzoeken
of een gezamenlijk cultuurhuis (Eendracht en Kunstlokaal) in of bij het kasteel mogelijk is.
Tijdens de BenW info van 18 december heeft het college de raad bijgesproken over de
ontwikkelingen m.b.t. de plannen met het Kasteel.
BL Huisvesting presenteerde gisteren een masterplan waarbij theater en cultuurhuis los van elkaar
en op verschillende plekken gerealiseerd zouden kunnen/moeten worden. Ook de kerk werd daarbij
genoemd. Hierbij is veel nog onzeker en het werd de fracties van LR/D66 en VVD duidelijk dat nog
veel onderzocht moet worden.
In het masterplan gaat BL Huisvesting er al vanuit dat het cultuurhuis in/om het kasteel gesitueerd
wordt, terwijl het college aan de Raad onderzoeksbudget heeft gevraagd om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn van 1 cultuurhuis in/om het kasteel.
Onze fracties zouden, alles in overweging nemend, graag voordat het onderzoek naar 1 cultuurhuis
start en wij 182.000 euro in dit onderzoek gaan investeren, geïnformeerd willen worden wat de
precieze opdracht wordt van het onderzoeksbureau die de mogelijkheden van 1 cultuurhuis gaat
onderzoeken, en met name of bij dat onderzoek ook andere locaties dan het kasteel worden
betrokken? Verder zouden wij graag per omgaande vernemen of inmiddels duidelijk is welk bureau
dat onderzoek gaat uitvoeren.

