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Gemeente

oosen daal

Aan de edelachtbare leden van de raad
van de gemeente Roosendaal

Roosendaal 1-12-2016 registratiecodeGriffie /

onderwerp : Antwoord raadsvraag ex artikel 39 R.v.O
terzake exploitatie muziekhuis de Suite

Edelachtbare dames en heren,

Van de heer C. Gabriëls en J. Wezenbeek leden van de gemeenteraad voor de fracties
Roosendaalse Lijst en WD, ontvingen wij 15-1 1-2016, de volgende vragen:

ln het afgelopen jaar zijn er meerdere informatiemomenten geweest tussen het college en de raad over
de exploitatiemogelijkheden van muziekhuis de Suite. Deze momenten samengevat komen neer op het
volgende:
(zie uitgebreidere informatie onder de raadsvragen: Raadsmededeling van 14 oktober 2015,
schriftelijke vragen van 19 oktober 2015 en van 19 januari 2016)

(eindigend juli 2018) zelf ter hand.

huuropbrengsten, zodat aan het einde van de genoemde periode de exploitatie wellicht kan
worden overgedragen aan een externe partij. Het college zal eind 2017 komen met een voorstel
naar aanleiding van de tot dan toe opgedane ervaringen.

gebruikers - actief te benaderen cq. te bewerken.

de buurthuizen. De Suite zal in de markt worden gezet als een bovenwijkse - en misschien ook wel
regionale - voorziening met specifieke dienstverlening aan (primair) muziekaanbieders.

in vergelijking tot de tarieven van de buurthuizen. De huurtarieven zijn echter nog niet vastgesteld
(dd. r9-01-2016).

richting de Suite en dat daarmee de exploitatie van buurthuizen nadelig wordt belast.

ontwikkelingen rondom de Suite.
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De signalen vanuit de markt komen echter níet altijd overeen met hetgeen bovenstaand wordt
weergegeven. Dit baart ons zorgen en hierover hebben wijde volgende vragen:

1" Uit de markt hebben wij vernomen dat er waarschijnlijk toch belangrijke huurders uit buurthuizen
vertrekken richting de Suite. Klopt dit? Zo ja, onderschrijft u onze mening dat daarmee de
exploitatie van buurthuizen nadelig belast kan worden?

De kwartiermaker heeft onder andere de opdracht om de bezettingsgraad en daarmee de
verhuuropbrengsten van de Suite te verhogen. Welke overige opdrachten heeft de kwartiermaker
meegekregen?

De Suite wordt in de markt gezet als bovenwijkse - en misschien ook wel regionale - voorziening
met specifieke dienstverlening aan (primair) muziekaanbieders. Wat is de meerwaarde van het
inzetten van de Suite als bovenwijkse voorziening? En wat zijn de (mogelijke) gevolgen hiervan
voor de bezettingsgraad van de buurthuizen?

4. Zijn de huurtarieven van muziekhuis de Suite inmiddels vastgesteld en zo ja, kunnen deze
inzichtelijk gemaakt worden?

5. Uit de markt hebben wij vernomen dat de Suite niet meer te koop staat en dat er contracten
worden aangeboden met een looptijd tot in het jaar 2019 en mogelijk verder. Klopt dit? Zo ja, wat is
de aanleiding geweest van deze gewijzigde koers inzake de exploitatie van het muziekhuis en
welke consequenties heeft dit voor de eerder ingezette exploitatiekoers?

Welke afspraken worden er gemaakt met (potentiële) huurders over het al dan niet toestaan van
horeca in eigen beheer? Hoe wordt toegezien op het nakomen van deze afspraken en welke
maatregelen zijn voorzien indien er niet gehandeld wordt conform deze afspraken?

Wij beantwoorden de vragen als volgt

1 Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met één vereniging die nu structureel huurt in
buurthuis het 't Dijksteeke. Deze gesprekken zijn op initiatief van betreffende vereniging
gestart en nog niet afgerond.

De kwartiermaker heeft als opdracht meegekregen de Suite te ontwikkelen tot een bruisend
muziekhuis, waar de meest uiteenlopende muziekaanbieders hun activiteiten kunnen
realiseren, elkaar gaan vinden in een gezamenlijk aanbod, waarbíj wordt gestreefd naar een
verregaande zelfredzaamheid van de aanbieders. Hierbij levert de Suite een bijdrage aan de
beleidsdoelstellingen van de gemeente met betrekking tot cultuureducatie en de amateurkunst,
toegankelijk voor een brede doelgroep. Dit alles binnen de financiële kaders van de
meerjarenbegroting, waarbijeen substantiële groeivan de huuropbrengsten gerealiseerd moet
worden. Wij streven ernaar de exploitatie van de Suite zo snel als mogelijk over te dragen aan
een externe partij.

3. De meen¡vaarde van het inzetten van de Suite als bovenwijkse voorziening is dat de hele
gemeente (en inderdaad misschien ook wel de regio) kan profiteren van de specifieke
kwaliteiten van het gebouw. De bezettingsgraad van het gebouw gaat dan omhoog en dat
bevordert het exploitatieresultaat. Maar boven alles bevordert het bovenwijkse hei
maatschappelijke rendement van de Suite als muziekhuis.
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4. Ja, de huurtarieven zijn inmiddels vastgesteld. Onderstaande bedragen zijn exclusief het
gebruik van instrumenten, hiervoor is per instrument een apart tarief vastgesteld.

Ruimte Priis oer uur Priis oer daqdeel Jaarpriis, daq(deel)
Verqaderruimte €1s,00 €40,00
Leslokalen €6,00 €720,00 daq
Bandlokalen €6,00 €15,00
deZaal €20,00 €55,00 €2250,00 daqdeel

5. Mede naar aanleiding van de motie Transitie muziekonderwijs de Suite (d.d. 4-1 I -2015) is
besloten de Suite in ieder geval tot en met 2019 van de verkooplijst af te halen.
Alle contracten die tot dusver zijn afgesloten hebben de gangbare looptijd van I jaar met
mogelijkheid tot verlenging.

6. Op dit moment is er geen horeca in de Suite aanwezig. Bij extra muzikale activiteiten, anders
dan lesgeven, is het mogelijk om de faciliteiten in de pantry te huren. Hierbij mogen
consumpties niet worden verkocht aan derden (zijnde niet-huurders). Aan betreffende huurders
mag een vergoeding gevraagd worden om de kosten te dekken. Momenteel worden diverse
scenario's onderzocht om structureel ondersteunende horeca bij muzikale activiteiten mogelijk
te maken.

Hoogachtend,
Burgemeester
De secretaris,

en wethouders van Roosendaal
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