


De fractie heeft de volgende vragen:

Het is alweer een tijdje bekend dat de verenigingen die gevestigd zijn in Mariadal, per 1 juli 
intrek nemen in het voormalige schoolgebouw aan de Bovendonk.
Vanuit het verenigingsveld bereiken ons verschillende verontrustende geluiden. Zo zou er 
sprake zijn van een wezenlijke stijging van de huurkosten (van wel 20 tot 300%), is er veel 
onduidelijkheid over de datum waarop het pand beschikbaar is voor verbouwing en ook de 
zekerheid voor permanent verblijf ontbreekt.
Kortom veel onduidelijkheid waarbij we het gevoel krijgen dat de verenigingen met de rug 
tegen de muur staan. Hieromtrent hebben we verschillende vragen.

1.    Kunt u de verenigingen de zekerheid geven dat de nieuwe huurprijs niet of nauwelijks 
afwijkt van de huurprijs die zij voorheen betaalden in Mariadal?
2.    Indien nee en verenigingen dreigen te verdwijnen omdat zij  de nieuwe huurprijs niet 
kunnen opbrengen, wordt deze gemiste inkomsten dan doorberekend aan de verenigingen 
die wel intrek nemen in het pand aan de Bovendonk?
3.    Zijn er mogelijke alternatieven voorhanden voor de verenigingen die het pand aan de 
Bovendonk niet zien zitten?
4.    Welke zekerheid kunt u de verenigingen geven over huisvesting op de lange termijn? 
En met betrekking tot de huurprijs op lange termijn?
5.    Op dit moment wordt het pand bewoond door antikraak. Hierdoor kunnen er nu nog 
geen of beperkte aanpassingen plaatsvinden. Hoe lang blijven de verenigingen in de rommel 
van de verbouwing zitten? Welke tijdlijn is hiervoor?
6.    Wie neemt de verhuiskosten van Mariadal naar het pand aan de Bovendonk voor zijn 
rekening?

Namens de fractie van VLP, 

Gerard van Zalinge

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Vraag 1:



Nee, deze zekerheid wordt niet gegeven. Verenigingen zijn hierover geïnformeerd. 
Verenigingen zijn in Mariadal gehuisvest tegen een vergoeding die geen relatie had met de 
kosten van het gebruik. Door de gemeente wordt nu een duurzame oplossing geboden, 
zoals gevraagd door de verenigingen. Een duurzame oplossing betekent ook dat een 
gebruiksvergoeding moet worden gerekend, uitgaande van het werkelijk gebruik en niet de 
financiële positie van de vereniging. Door de beheersstichting zijn uniforme huurprijzen 
vastgesteld. Deze tarieven dekken alleen de exploitatiekosten van het gebruik, maar vanuit 
de stichting is duidelijk gemaakt dat de tarieven voor alle gebruikers gelijk zijn. 
Voor verenigingen met een groot ruimtegebruik kan dit sterk afwijken van de huidige 
vergoeding in Mariadal.  

Vraag 2:

Nee, dit heeft geen gevolgen voor de andere gebruikers. De verenigingen hebben zich 
inmiddels georganiseerd en werken samen met een onafhankelijke beheersstichting. De 
stichting is voor de gemeente het aanspreekpunt.   

 Uitgangspunt van de afspraken is dat verenigingen een eerlijke vergoeding betalen aan de 
stichting voor de ruimte die ze gebruiken in de Bovendonk en dat de stichting met de 
gemeente afspraken maakt over het opvangen van (het risico) van leegstand.  

Vraag 3: 

Er zijn verscheidene alternatieven denkbaar, maar die worden niet door de gemeente 
geregeld. Er wordt met de Bovendonk 111 conform afspraak een degelijk en duurzaam 
alternatief geboden. Het staat verenigingen vrij zelf een alternatief te vinden dat beter 
bevalt.  

Vraag 4: 

Met de stichting is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 15 
jaar afgesproken. Op basis van deze afspraken zullen door de stichting met de verenigingen 
afspraken gemaakt worden over looptijd van de gebruiksovereenkomsten en kosten voor het 
gebruik van  Bovendonk 111. Hierover zijn de verenigingen op 10 april door het bestuur van 
de stichting geïnformeerd.  

Vraag 5: 

De noodzakelijke aanpassingen en verbouwingen worden uitgevoerd voor 1 juni. Het pand 
wordt dan schoon, heel en veilig opgeleverd aan de stichting. Voor die tijd is ook de tijdelijke 
bewoning uit het pand vertrokken. Verenigingen zullen dus niet of minimaal in de rommel 
van de verbouwing zitten.  

Vraag 6:

De verhuiskosten zijn voor rekening van de verenigingen.  



Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis


