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Onderwerp: Multifunctioneel gebouw Nispen 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
Voor de gemeente Roosendaal geldt dat de te verlenen medewerking, zoals beschreven in de 
samenwerkingsovereenkomst, in dit traject op een aantal onderdelen door middel van besluitvorming door de raad dient 
te worden geformaliseerd. Het gaat dan - samengevat - om: de verwerving en bijbehorende financiering van (gronden en) 
opstallen van stichting Nisipa en de Wit-Gele Kruis; het verstrekken van een begrotingssubsidie aan Nisipa; het ter 
kennis brengen van eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot het voornemen om ten behoeve van een door 
Nisipa af te sluiten geldlening een gemeentegarantie te verstrekken. 
 
Wij stellen u voor: 
Voorstel 
1.        In te stemmen met de verwerving van de gronden en opstallen van de Bergsebaan 8-8A door het college; 
2.       In te stemmen met het verwerven van de opstallen van de Prins Bernhardstraat 2, respectievelijk Pastoor 
van Spaandonklaan 2a te Nispen, door het college; 
3.        Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college 
te brengen met betrekking tot het voornemen van het college om ten behoeve van een geldlening aan stichting 
Nisipa een gemeentegarantie ter hoogte van € 1.875.000,00 te verstrekken met een looptijd van maximaal 30 jaar; 
4.        In te stemmen met het voteren van twee kredieten, voor de aankoop/verwerving en bijbehorende kosten 
van de objecten Nisipa (€ 430.000), het Wit Gele Kruis gebouw (€ 330.000) en aankoopkosten van maximaal € 
15.000; 
5.        In te stemmen om de rentelasten van in totaal € 3.875 voor 2021 en jaarlijks € 7.750 vanaf 2022 van de bij 
beslispunt 5. genoemde kredieten te dekken vanuit het beschikbare financieringsresultaat binnen programma 6; 
6.        De bijgesloten begrotingswijziging vast te stellen.   
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,          De burgemeester, 
 


