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Beste leden en burgerleden,
Via deze brief informeren wij u over het feit dat op dinsdag 14 januari 2020 het faillissement van Stichting Facilitair
Bedrijf, hierna te noemen 'FB', door de rechtbank Zeeland-West-Brabant is uitgesproken.
Nadat het FB in de loop van 2019 heeft aangegeven zich per 1 januari 2020 op te heffen, zijn partijen in overleg getreden
over de (maatschappelijke) gevolgen daarvan.
ln verband met de financiële afwikkeling heeft het FB een mogelijk scenario aan de gemeente voorgelegd. Mede
vanwege een flinke huurschuld van het FB aan de gemeente, zijn partijen vervolgens in onderhandeling getreden.
Hoewe1 dit traject nog liep, heeft het FB op vrijdag 3 januari 2020 een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend bij de
rechtbank. Met het uitspreken van het faillissement door de rechtbank, wordt de afwikkeling in handen gesteld van de
curator. Naar verwachting zal de curator op korte termijn in contact treden met de gemeente.
Vanuit de BSD zijn vragen gesteld over de gevolgen van opheffing van het FB in relatie het Eventum, meer specifiek het
aspect van de BTW. Zoals reeds aangegeven, wordt u hierover in een later stadium geïnformeerd.
Daarnaast is in de commissie MMV van 10 december 2019 gevraagd om een stand van zaken met betrekking tot de
operationele uitvoering. Daarover kunnen wij u melden dat de gemeentelijke kwartiermaker de benodigde inzet pleegt om
de culturele broedplaats Eventum en Blokstallen volledig operationeel te houden.
Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben.
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