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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,
In de commissievergadering Mens en Maatschappij van 12 december 2017 is in het verlengde van de schríftelijke
beantwoording van de rondvragen door de VVD-fractie een aanvullende vraag gesteld met betrekking tot de
herontwikkeling van Stadsspeeltuin Van Glymes. De VVD-fractie vraagt een toelichting met betrekking tot welke
inspanningen door het college worden verricht om de leningen te compenseren. Daarnaast is door de fractie gevraagd of
hierbij nog hulp kan worden geboden vanuit de raad.
Wij spannen ons met betrekking tot de herontwikkeling van de stadsspeeltuin in om verliezen voor de gemeente te
voorkomen c.q. te beperken. Hierin worden alle mogelijke opbrengsten betrokken, zoals die vanuit verkoop van
gemeentelijke gronden en vanuit verkoop van de in eigendom van Stichting Stadsspeeltuin Van Glymes zijnde
onroerende goederen en inventaris. Voorts vinden wij het sociaal-maatschappelijk van belang om de stadsspeeltuin voor
gezinnen met kinderen financieel toegankelijk te houden. Zoals in onze brief van 23 november 2017 met kenmerk U17015993 is vermeld, heeft de initiatiefnemer toegezegd dat de toegankelijkheid van de speeltuin op dezelfde manier als nu
het geval is, gewaarborgd blijft.
Alhoewel wij het aanbod van de VVD-fractie om hierbij hulp te bieden vanuit de raad, waarderen, zullen wij vanuit onze
primaire bevoegdheid en met ambtelijke ondersteuning de onderhandelingen voeren met de betrokken partijen, de
Stichting Stadsspeeltuin Van Glymes en de initiatiefnemer. Dit enerzijds ter beperking van de complexiteit van de
besprekingen en anderzijds opdat uw raad in deze casus onafhankelijk invulling kan geven aan uw kaderstellende en
controlerende rol.
In het eerste concernbericht 2018 zullen wij uw raad berichten over de financiële afhandeling. Indien daartoe aanleiding
is, zullen we uw raad tussentijds over de stand van zaken informeren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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