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Datum 27 november 2077

Onderwerp Essentgebouw afstoten ?

Betreft het ee n raadsvoo rste l/raadsmedede I ing

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Theu n is/Verbraak

Schriftelijke vraag

We hebben kennis kunnen nemen van de herbevestiqinq door het cotlege van B&W om het

Essentgebouw af te stoten en dit niet te duiden als Cutturele hotspot voor onze gemeente. Dat

betreuren wij.

U heeft eerder aangegeven in overteg te zijn met de huidige gebruikers van het Essentgebouw en te

kijken naar atternatieven.

Ten aanzien van de duurzame huisvesting van de gebruikers heeft u ook eerder aangegeven aan te

sluiten bij de cuttuurnota en het amendement over de cutturele hotspots.

L Waarom is de huidige locatie niet geschikt, nu de gebruikers u ook in kennis hebben gesteld

van hun plannen met het Essentgebouw?

2. Wat is de stand van zaken en zijn er alternatieven in beeld?

3. ls het plan van aanpak voor een 'Cultuurhuis' (= een netwerk van culturele hotspots die

bestaande en nieuwe cultuurhuizen en -plekken verbinden en de stad aantrekkelijk maken

om er te vertoeven en te wonen, zo toegankelijk mogelijk) al bekend? Zo niet, wat is de

stand van zaken?

Alvast dank voor uw reactie

Namens de PvdA, Michaet Yap



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. De plannen met het Essent gebouw passen ln de door de raad vastgestelde kaders voor het
vastgoedbeleid. De raad is hierover eerder geïnformeerd in de beantwoording van schriftelijke
raadsvragen (nr. 133-2017).

2. De portefeuillehouder Cultuur is al enige tijd met de theatergezelschappen in gesprek over
mogelijke alternatieven. Op korte termijn zullen deze gesprekken, in samenspraak met de
portefeuillehouder Vastgoed, een vervolg krijgen. Er zijn verschillende opt¡es verkend, maar er is
nog geen alternatieve locatie voor de combinatie van gezelschappen die nu het theaterhuis
vormt.

3. De aanpak om vorm te geven aan het begrip 'Cultuurhuis' is een continu proces dat verandert
met de wensen en mogelijkheden van het veld. ln het faciliteren van culturele organisaties
wordt rekening gehouden met de in de Cultuurnota genoemde criteria die invulling geven aan
het begrip 'Cultuurhuis'. Tevens worden daarbij de door de raad vastgestelde kaders
gehanteerd, zie vraag 1..

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis
Wethouder Vastgoed

Hans Verbraak
Wethouder Cultuur


