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Beste leden en burgerleden,
In vervolg op onze brief van 18 september 2019 met nummer 1)19-014047 en naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld in de
commissie op 5 november 2019 informeren wij u met deze brief over de huidige stand van zaken met betrekking tot:
1. de Stichting Facilitair Bedrijf (verder: het FB)
2.
het juridisch advies van AKD
3. contact vrijwilligers, gebruikers FB en partners Eventum
4.
nieuwe beheersituatie per 1 januari 2020
5. Afronding met het bestuur van FB
6.
Financiën

1.

Huidige stand van zaken m.b.t. het FB

Zoals in onze vorige brief stond vermeld heeft het FB in september schriftelijk aangegeven toch met de gemeente in gesprek te willen
over een mogelijke doorstart en een constructie waarmee het FB verwacht binnen het gestelde financiële kader (zoals dat tijdens de
raadsvergadering van april 2019 met u is besproken) te kunnen blijven, In oktober heeft het FB een exploitatiesubsidie 2020
aangevraagd van ē 195,000. De subsidieaanvraag ligt î 101.260 boven het gestelde financieel kader voor 2020. Daarnaast wordt
voor de dagelijkse aansturing een beroep gedaan op ambtelijke capaciteit.
In de subsidieaanvraag heeft het FB het volgende opgenomen:

2.

De gemeente wijst de aanvraag af of honoreert slechts gedeeltijk

Wij kunnen dan niets anders doen dan alsnog te stoppen met het FB. Onze voorkeur gaat hierbij uit
naar een ordentelijke afwikkeling waarbij wij de activiteiten en activa zullen overdragen aan de
gemeente. Indien dit niet bespreekbaar is rest ons niets anders dan zo snel mogelijk het faillissement
aan te vragen.

Omdat de subsidieaanvraag niet past binnen het financieel kader van de gemeente heeft het FB opnieuw schriftelijk bevestigd zich
op te heffen per 1-1-2020.

2.

Juridisch advies van AKD

Na de eerdere aangekondigde opheffing van het FB, zijn de potentieel nieuwe beheersituaties en het doorstart scenario getoetst aan
vigerende wet en regelgeving door juridisch bureau AKD.
AKD oordeelt dat de huidige subsidieconstructie met het FB zich kwalificeert als verboden staatssteun.
Ten aanzien van de nieuwe beheerscenario’s die AKD heeft beoordeeld, worden geen noemenswaardige risico’s genoemd ten
aanzien van overgang van onderneming, btw-aftrek, subsidierecht, staatssteun en de wet markt en overheid.
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3.

Contact vrijwilligers, gebruikers FB en partners Eventum

Vooruitlopend op 1-1-2020 en een nieuwe beheersituaties zijn gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers van het FB in verband
met hun zorgen en behoeften. Voor hen organiseren we een informatiebijeenkomst op 13 november 2019. We informeren hen dan
over de beheersituatie vanaf 1-1-2020 en de overgang tot dat moment.
Ook de partners Curio en Omroepstichting ZuidWest zijn meegenomen en op de hoogte van de huidige stand van zaken en
inmiddels is ook contact gelegd met de mensen die werken voor het FB om in gesprek te gaan over de zorgen die er bij hen leven.

4.

Nieuwe beheersituatie per 1 januari 2020

Met de nieuwe beheersituatie streven we naar financiële transparantie voor de culturele organisaties die gebruik maken van de
dienstverlening op de culturele broedplaats Eventum en Blokstallen III. De dienstverlening valt als volgt uiteen:
Huisvestinq/opslaq:
Gemeente stelt als eigenaar de ruimten in het Eventum en Blokstallen III beschikbaar via dienstverleningsovereenkomsten.
Huur materiaal:
Op grond van het juridisch advies van AKD gaat de gemeente niet met behulp van publieke middelen voorzien in de behoefte van
materiaal. De lokale markt voorziet namelijk al in het leveren van (event)materialen. Daarom wordt er nu gekeken naar wat de
mogelijkheden daarvoor zijn.
Inzet kwartiermaker door de gemeente:
Om de lopende zaken goed af te handelen en als voorbereiding op de nieuwe beheersituatie wordt een kwartiermaker ingezet;
De kwartiermaker pleegt inzet om de samenwerking met de overige partners in het Eventum: Curio en Omroepstichting ZuidWest en
met betrekking tot het samenwerkingsverband (waaronder het concept) in stand te houden.

5.

Afronden met bestuur FB

Met het FB bestuur zijn en blijven we gedurende het proces in gesprek over de afbouw en de gevolgen daarvan richting 1-1-2020. Dit
gebeurt vanuit het gezamenlijk onderschreven belang voor de verenigingen.

6.

Financiën

Door Curio en Omroepstichting ZuidWest zijn de knelpunten geïnventariseerd met betrekking tot de RIF-subsidie, de inhoudelijke
samenwerking en de facilitaire aangelegenheden. Met de nieuwe beheersituatie zal de gemeente zich inspannen om de
samenwerking met de overige partners in het Eventum te continueren en de doelen van het project waar te maken. De nieuwe
beheersituatie per 1-1-2020 kan naar verwachting binnen de begroting worden uitgevoerd.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het colleger

Dhr. E.M.L. Weys

