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Gecoördineerde afbouw Stichting
Facilitair Bedrijf

Beste leden en burgerleden,
Op vrijdag 28 juni 2019 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Stichting Facilitair Bedrijf (het FB). ln dat
overleg heeft het FB aangegeven dat zij besloten heeft de stichting op te heffen.
Het FB doet dit omdat ze op grond van de huidige vooruitzichten geen mogelijkheid ziet om vanaf 2020 tot een sluitende
begroting te komen. Op dat moment vervalt de tijdelijke subsidie inkomstenderving omdat het Eventum in 2019 is
opgeleverd.
Met het FB is afgesproken te komen tot een gecoördineerde afbouw tot eind 2019. Dit betekent dat nu gezamenlijk in
beeld wordt gebracht welke acties ondernomen moeten worden c.q. de consequenties zijn in relatie tot:
- het opheffen van het FB
- de invulling van de dienstverlening door FB tot eind 2019, de inrichting van het Eventum incl. inrichtingsbijdrage
- de doorontwikkeling naar een andere invulling van de dienstverlening en de BTW systematiek.
De gecoördineerde afbouw is een gezamenlijke inspanning tussen de gemeente en het FB die er met name op gericht is
de dienstverlening op peil te houden en de culturele organisaties zo goed als mogelijk te blijven ondersteunen.
Het F8 draagt zorg voor de berichtgeving richting de gebruikers van het FB.
We zullen u zo spoedig mogelijk nader infonneren over de wijze waarop we de afbouw gaan vormgeven en de
consequenties die hieraan verbonden zijn.
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