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Cultuurhuis Bovendonk LL1

Kennisnemen van

Stichting Cultuurhuis Bovendonk gaat het gebouw aan de Bovendonk L1l van de gemeente huren en
exploiteren als cultuurhuisvesting. De stichting zal hiervoor een subsidie ontvangen. Het gebouw wordt
door de gemeente, samen met de stichting, verduurzaamd en geschikt gemaakt voor het gebruik.
Hiervoor zijn kredieten gevoteerd.

lnleiding

Bij de kadernota 2020 is € 250.000 structureel beschikbaar gesteld voor "Cultuurhuisvesting
Bovendonk". Doelstelling is: 'Duurzame huisvesting die toereikend is voor culturele organisaties in
Roosendaal, in het bijzonder de huidige gebruikers van Mariadal en Essentgebouw." Het
kadernotavoorstel past in het thema "aantrekkelijk" van het bestuursakkoord.

Het bedrag dient als dekking voor de exploitatiekosten van het gebouw én de kapitaallasten van de
investeringen die gedaan moeten worden om het pand geschikt en duurzaam te maken. Er is een
stichting (stichting Cultuurhuis Bovendonk) opgericht die het pand Bovendonk 11L gaat beheren en
exploiteren. lnmiddels is er samen met die stichting een exploitatiebegroting opgezet en is
geïnventariseerd welke investeringen plaats moeten vinden.

lnformatie/kernboodschap

Stichting Cultuurhuis Bovendonk is opgericht om Bovendonk Lt1, te gaan exploiteren als
cultuurhuisvesting. De stichting heeft als doel: "de exploitatie en het doeltreffend beheer van het
voormalig schoolgebouw met adres Bovendonk 111 te Roosendaal, hierna ook te noemen: "Bovendonk
LLL" ten behoeve van sociaal-culturele en culturele instellingen, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, verenigingen en(rechts)personen, een en ander in de ruimste zin van het woord. De
stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verhuren en het innen van inkomsten uit de
verhuur en exploitatiebijdragen voor ruimten in Bovendonk LLL en voorts met alle wettige middelen.".

Met de stichting is afgesproken dat zij subsidie zullen ontvangen om het gebouw te kunnen exploiteren
en huren. De formalisering daarvan is op korte termijn nog niet mogelijk. Naar verwachting zal na het
zomerreces een noodzakelijke begrotingswijziging hiertoe aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Om toch door te kunnen gaan met de aanpassingen en verduurzaming van het gebouw zijn nu kredieten
gevoteerd. Uitstel zou vertraging opleveren waarmee de uitvoering van het kadernotavoorstel niet
gebaat is.

Consequenties

De kapitaallasten van de kredieten voor de verduurzaming en aanpassing van het gebouw en de overige
exploitatielasten die de gemeente voor deze cultuurhuisvesting heeft worden gedekt vanuit de
structu reel beschikbaar gestelde € 250.000 voor cu ltuurhu isvesting.

De gemeente en de stichting werken momenteel samen om zo snel mogelijk de aanpassingen aan het
gebouw te realiseren.



Communicatie
De gemeente en stichting zijn in overleg over de uitvoering van de aanpassingen van het gebouw en de
exploitatie ervan.

Vervolg(procedure)
De formalisering van de grondslag van de subsidieverstrekking aan stichting Cultuurhuis Bovendonk op
grond van artikel 4:23 lid 3 sub c Algemene wet bestuursrecht wordt meegenomen in een
begrotingswijzing die na het zomerreces aan de gemeenteraad zalworden voorgelegd.

Bijlagen
Geen.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop hiermede naar genoegen gehandeld

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
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