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Beste leden en burgerleden,
Met deze brief wordt u, mede maar aanleiding van de vragen gesteld door de fractie Samen 0164 op 1 O december 2019,
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking het faciliteren van culturele organisaties.
Nadat de Stichting Facilitair Bedrijf (verder: het FB) aangaf zich op te heffen per 1-1-2020 zet de gemeente de
dienstverlening aan de culturele organisaties voort.
De dienstverlening valt uiteen in de volgende onderdelen:
Huisvesting
Het Eventum en de Blokstallen lil (verder: de culturele broedplaats) zijn eigendom van de gemeente.
Gemeente stelt als eigenaar van de culturele broedplaats de voorzieningen (ruimte/opslag/werkplaats/overige
faciliteiten) beschikbaar via dienstverleningsovereenkomsten. Hiermee wordt vastgelegd dat er op de culturele
broedplaats sprake is van een dienstverleningsconcept. Culturele organisaties maken hiervan in verschillende
gradaties gebruik, maar in de basis is de dienstverlening voor iedere organisatie beschikbaar.
Huisvesting binnen de culturele broedplaats draagt bij aan de kwalitatieve ontplooiing van culturele activiteiten.
De gemeente subsidieert culturele organisaties die gebruik maken van de culturele broedplaats. De subsidie
bestaat uit een huisvestingscomponent ter verrekening van de dienstverleningsvergoeding.
De culturele organisaties betalen aan de gemeente een reële gebruiksvergoeding voor energie, water enz.
Huur (event)materiaal
Een lokale ondernemer zet een materiaal collectief op met andere lokale ondernemers. Streven van de lokale
ondernemer is om materiaal uit deze "pool" beschikbaar te stellen tegen culturele tarieven. Hiervan wordt reeds gebruik
gemaakt.
Gelet op de wet Markt en Overheid participeert de gemeente hier niet in en arrangeert deze afspraken niet.
Bewaking concept culturele broedplaats "samenwerken onder 1 dak"
De gemeente zet gedurende een periode van 1 jaar een kwartiermaker in die de volgende taken vervult:
1e aanspreekpunt voor de culturele organisaties voor: informatie, advies, planning, knelpunten enz.
Verstrekken van informatie aan de culturele organisaties over de wijze waarop de dienstverlening wordt
voortgezet en de ontwikkelingen die zich voordoen.
Bewaken van de samenwerking en signaleren van kansen binnen het concept culturele broedplaats.
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Inzet plegen voor de samenwerking met de overige partners in het Eventum: Curio en Omroepstichting
ZuidWest en voor het project "Publiek-private samenwerking Het Eventum".
Werven en binden van vrijwilligers voor inzet op de culturele broedplaats.
Mee werken aan de doorontwikkeling om samen met de culturele organisaties te komen tot een definitieve
nieuwe beheersituatie.
Daarnaast zet de gemeente mensen van de WVS in om de dienstverlening op de culturele broedplaats samen met de
kwartiermaker en onder dagelijkse begeleiding vorm te geven. De mensen die het betreft werden voorheen ook op de
culturele broedplaats ingezet.
Door het sluiten van een contract met het leerwerkbedrijf WVS (in eerste instantie gedurende een periode van 6
maanden) wordt de vertrouwde dagbesteding voor deze mensen voortgezet.

Nadere informatie
Met betrekking tot de stand van zaken over de financiële afhandeling van het FB hebben wij u vorige week geïnformeerd
over het door de stichting aangevraagde faillissement (U20-000633). De fractie 066 heeft vervolgens vragen gesteld in
relatie tot het faillissement.
Vanuit de fractie BSD zijn vragen gesteld over de gevolgen van opheffing van het FB in relatie het Eventum, meer
specifiek het aspect van de BTW.
Ten aanzien van het BTW aspect evenals het faillissement deel ik u mede dat u hierover in een later stadium nader wordt
geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met dhr. J.J. van Schaik,
manager cluster en recreëren, bereikbaar op telefoonnummer 0164-27727 4.

Met vriendelijke groet,
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