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Aan de edelachtbare leden van de raad
van de gemeente Roosendaal

14 november2017

Antwoord raadsvragen cf . arl.41.R.v.O.

en artikel 169 en 180 GW

ter zake Beheer de Suite

Edelachtbare dames en heren,

Van de heerVan Gestel, lid van de gemeenteraad voor de fractie van de VLP, ontvingen wij
op 3 november 2017 het verzoek tot het beantwoorden van de volgende vragen:

Op 27 oktober 2017 heeft de VLP schriftelijke vragen gesteld over het beheer van de Suite.
De Portefeuillehouder heeft ervoor gekozen om deze vragen te beantwoorden zonder enige
verdere toelichting.

Met dit verzoek om inlichtingen wil de VLP graag alsnog in de gelegenheid gesteld worden
haar controlerende rol inzake overdracht van het beheer van de Suite op een verantwoorde
wijze uit te kunnen voeren.

Graag zien wij de volgende vragen beantwoord:
1. Wanneer is het besluit om het beheer van de Suite over te dragen aan Sportfondsen

genomen?
2. Door wie is het besluit genomen?
3. ls dit besluit openbaar gemaakt? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?
4. Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met Sportfondsen?
5. Stelt u de VLP in staat om alle documentatie omtrent het gunningstraject in te zien

alsmede de overeenkomst tussen de gemeente en Sportfondsen?

Wij beantwoorden vervolgens de vragen als volgt

Bij de ontwikkeling van de Suite tot thuisbasis voor muziekdocenten en docenten
beeldende kunst is ook het beheer geëvalueerd. Daarbij is begin dit jaar het besluit
genomen om met (markt-)partijen in gesprek te gaan over het beheer. Eind juni is het
besluit genomen om het beheer uit te besteden aan Sportfondsen Nederland.

2. Het is een gemandateerd collegebesluit geweest.

3. Het besluit is aan de gebruikers van de Suite medegedeeld en daarmee openbaar

4. Met Sportfondsen Nederland zijn afspraken gemaakt over het beheer van de Suite.
Deze afspraken betreffen:
a. Beheer en klein dagelijks onderhoud
b. Verhuur/administratie



5. Ja, de VLP en iedere andere belangstellende raadsfractie kan op afspraak de
documentatie in komen zien in het Stadskantoor.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van

De

Kleijnen Mr. J.M Niederer
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