RM019-0013
MOTIE TRAJECT HERIJKING FACILITAIR BEDRIJF
De gemeenteraad van Bergen op Zoom, bijeen in de raadsvergadering van 11 april 2019, sprekende
over raadsvoorstel RVB 19-0019 (Eenmalige extra financiële bijdrage aan de Stichting Facilitair Bedrijf
ten behoeve van de inrichting van het Eventum)
Overwegende dat:
Door het Facilitair Bedrijf een eenmalige bijdrage wordt gevraagd voor de inrichting van
het Eventum;
Het een aanzienlijk financiële bijdrage betreft waarvoor het Facilitair Bedrijf zelf had
moeten reserveren;
Er door het college aan het Facilitair Bedrijf is medegedeeld dat er een afbouw van de
subsidierelatie gaat plaatsvinden en te komen tot een dóórontwikkeling naar een nieuwe
beheersituatie;
Dat hierbij de kerntaak, het ondersteunen van culturele verenigingen, behouden moet
blijven;
Dat dit naar het oordeel van de Gemeenteraad betekent dat de verenigingen een
belangrijke stem moeten krijgen in het proces om te komen tot de nieuwe beheersituatie;
Er tijdens de behandeling van dit voorstel, duidelijk is geworden dat niet alle verenigingen
uit het culturele veld in onze gemeente gebruik maken van de diensten van het Facilitair
Bedrijf;
Dat er onder de verenigingen die gebruik maken van het Facilitair Bedrijf een zeker mate
aan ontevredenheid leeft en zij verkiezen gebruik te maken van commerciële bedrijven op
dit gebied. FB maakt zelf ook gebruik van deze bedrijven om invulling te geven aan
behoeften vanuit gebruikers.
De raad het van groot belang vindt dat de belangen van ‘alle’ verenigingen worden
meegenomen bij de dóórontwikkeling;

verzoekt het College:
Er zorg voor te dragen dat bij het traject om te komen tot een nieuwe beheersituatie de
inbreng van de culturele verenigingen een belangrijke plaats gaat krijgen;
Er zorg voor te dragen dat de mogelijke bijdrage van bedrijven actief op het gebied van
het faciliteren van culturele verenigingen in beeld gebracht wordt.
Bij de start van het traject er een consultatieronde wordt gehouden waarbij ‘alle’ culturele
verenigingen uit onze gemeente actief worden betrokken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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