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Beste leden en burgerleden,
Naar aanleiding van de commissie Mens, Maatschappij en Vrije Tijd van 2 april jl. stuur ik u deze brief met het antwoord I een reactie
op de openstaande vragen:

Kan het benodigd bedrag voor de inrichting van het Eventum naar beneden worden bijgesteld?
Zoals aangegeven is de inrichtingsbegroting naar het oordeel van de onafhankelijk projectleider Eventum niet onrealistisch.
Grote kostenposten zijn de entresolvloer en de installaties/machines die nodig zijn voor de gebruikers en hun producties
waaronder een black boxruimte. Dit is een multifunctionele ruimte die nodig is voor o.a. assemblage en afwerking van
decors. Deze ruimte is flexibel te gebruiken door alle gebruikers.
Deze onderdelen niet realiseren is geen optie omdat ze nodig zijn voor de producties van de gebruikers.
Met de overige posten op de begroting zijn geen grote bedragen gemoeid.

Kan worden gefaseerd in de uitvoering zodat wanneer de RIF subsidie is ontvangen deze kan worden aangewend
ter dekking van de resterende kosten?
Er is sprake van een krappe planning vanwege het opleveren van de tijdelijke huisvesting in Halsteren en het betrekken van
het Eventum. Binnen die planning moet de inrichting van het Eventum in zijn totaliteit worden gerealiseerd zodat, in het
verlengde van het antwoord op vraag 1, de productie niet stil komt te liggen. De vervanging van meubilair kan mogelijk wel
later plaatsvinden, maar dit levert nauwelijks financiële ruimte omdat het om kleine bedragen gaat.
Op grond van de antwoorden naar aanleiding van vraag 1 en 2 blijft het benodigd bedrag voor de inrichting van het
Eventum ē 89.000.

Hoeveel van de culturele non-profit organisaties binnen de gemeente worden gehuisvest of maken gebruik van de
huisvesting via het FB?
In totaal heeft de gemeente +I-115 cultureel (historische) non-profit verenigingen en niet commerciële evenementen
organisatoren. Op grond van de gegevens van het FB heeft het Eventum 37 gebruikers en de Blokstallen heeft 31
gebruikers.
In totaal maken 68 organisaties gebruik van de huisvesting. Dat is 59 07o van het totaal.
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