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Toelichting
Op

16

mei

jongstleden

is

het

raadsvoorstel

over

de

‘Voortgang

aanpassing

Ontmoetingscentrum vanwege verhuizing harmonie O&U’ van de agenda gehaald. Hierbij is
medegedeeld

dat

het

verduurzamen

van

‘t

Anker

eerst

wordt

berekend.

Deze

raadsinformatiebrief is opgesteld om u te informeren over hoe deze opdracht zich verhoudt
met de andere onderzoeksopdrachten.
Bestuursopdracht – Renovatie ’t Anker in relatie tot de aanpassing Ontmoetingscentrum
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de aanpassing van het Ontmoetingscentrum,
herbestemmingsmogelijkheden van ’t Anker en de renovatie van ’t Anker. Om tot een
evenwichtige besluitvorming te komen, worden deze onderzoeken met elkaar in verband
gebracht. Dit houdt in dat planningen en onderzoeksresultaten met elkaar worden afgestemd
en samen worden aangeboden ter besluitvorming. De betrokken stakeholders worden door
een brief, met het verslag van de bijeenkomst op 22 mei, van op de hoogte gesteld.
Brief 18 juni 2019 – planontwikkeling locatie Pater Vogelsstraat Beek en Donk
De griffier heeft een brief van een ontwikkelaar ontvangen en deze is gedeeld met u.
Bijgevoegd bij deze brief zit een ‘Verkenning van Jan Linders locatie ’t Anker, Beek en Donk’.
Door middel van een brief is op 25 juni 2019 namens het college van burgemeester en
wethouders nogmaals benadrukt dat de gemeente een onafhankelijk onderzoek wenst uit te
voeren naar de herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie ’t Anker. Het onafhankelijke
onderzoek dient eerst aan uw raad aangeboden te worden, voordat de gemeente inhoudelijk
kan reageren op de ontvangen verkenning.
Planning
In

eerdere

raadsinformatiebrieven

bent

u

geïnformeerd

over

de

planning

van

het

herbestemmingsonderzoek ’t Anker. Aangezien er wordt gestreefd naar het gelijktijdig
aanbieden van de onderzoeksresultaten, is de verwachting dat deze resultaten in het begin
van 2020 worden aangeboden.
Financiële toelichting
De onderzoeksopdracht wordt extern uitbesteed, omdat de benodigde expertise niet
aanwezig is in de organisatie en om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen.
Voor het uitbesteden van de opdracht wordt het benodigde voorbereidingskrediet geraamd op
€ 20.000,-. Gezien de urgentie van de onderzoeksopdracht is het niet haalbaar om vooraf het

krediet

aan

te

vragen.

Daarom

wordt

uw

raad

vooraf

geïnformeerd

raadsinformatiebrief en wordt achteraf het benodigde krediet aangevraagd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,
de gemeentesecretaris van Laarbeek,

de burgemeester van Laarbeek,

M.J.M. Meertens

F.L.J. van der Meijden

met

deze

