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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Cultuurcentrum 

 

Datum 

 

1 mei 2015 

 

Nummer 

 

RV-1520 

  

Steller vraag L. Cuijpers Fractie CDA 

 

Portefeuillehouder  

 

N. Lemlijn 

 

Steller 

  

N. Vintcent 

  

Datum afdoening 1 mei 2015 

 

 

 

Vraag 

In de raadsvergadering van 9 december 2014 is het voorstel Cultuurcentrum aan de orde 

geweest. Daarbij is door de wethouder aangegeven dat er gestart zou worden met het 

vormen van een stichting die de kar moet gaan trekken. Daarvoor zijn advertenties 

geplaatst.  

In de tweede helft van februari van dit jaar lezen we enkele berichten over het feit dat er 

10 kandidaten zijn en vervolgens nog een bericht met daarin de namen. Wij als 

raadsleden moeten dit verder uit de krant vernemen en nu ruim 4,5 maand later is er 

nog geen enkele informatie over de voortgang.  

 

Daarom de volgende vragen: 

1) Is er een stichting gevormd en wie nemen daarin zitting? 

2) Is er al een plan uitwerking hoe invulling gegeven kan worden aan het nieuwe 

CCD binnen het gestelde budget van de raad? 

3) Wanneer krijgen wij inzicht in de plannen? 

4) Hoe ziet u het verder verloop met een verwachting wanneer het CCD weer in 

gebruik genomen gaat worden voor onze gemeenschap? 

 

Antwoord 

 

Voor de uitgebreide beantwoording van bovenstaande vragen wordt verwezen naar de 

raadsinformatiebrief RIB-NL-1518 ‘Persbericht bestuur in oprichting’, die op 1 mei 2015 

is verzonden. Daarom wordt volstaan met een beknopte beantwoording van de vragen: 

 

1. De stichting is op dit moment officieel nog niet gevormd, maar de voorbereidingen 

zijn volop aan de gang. De definitieve bemensing is daarom nu nog niet bekend. 

2. Het bestuur in oprichting werkt momenteel hard aan een beleidsplan. Uit de 

gesprekken die gevoerd zijn met de initiatiefnemers blijkt dat zij bewust werken 

binnen de kaders van de raad, zoals in december 2014 vastgesteld. 

3. Er wordt gekoerst op het afronden van de formaliteiten op 1 juni 2015. Daarna 

wordt op basis van het exploitatieplan en de begroting een subsidiebijdrage 

aangevraagd. De aanleverdatum is zoals we nu in kunnen schatten 1 juli 2015.  

4. Het bestuur in oprichting koerst op een opening per 1 september 2015, waarbij 

bestaande afspraken worden overgenomen. De feestelijke opening is gepland in 

januari 2016.  


