Vragen CDA fractie voor het vragenuurtje raad 12 juni 2012 over het kulturhus Bredevoort.
Bredevoort, 8 juni 2012.
Geacht college,

In de raad van 20 maart j.l. heeft de heer Luiten namens de cda fractie u gevraagd om maandelijks
de raad actief te informeren over de stand van zaken rond het kulturhus Bredevoort. Dit omdat de
tijd begint te dringen. Het is immers de bedoeling dat rond de jaarwisseling de schop in de grond
gaat. Aangezien wij al enige tijd geen nieuwe informatie kregen, stellen wij de volgende vragen.
1. Hoe is het met de ontwikkeling van nieuwe plannen voor een kulturhus op de plaats van
gebouw Ons Huis te Bredevoort?
2. Hoe is het met het financieringsplan? Volgens uw informatie in de raad van 20 maart zou dit
voor 1 juni rond moeten zijn.
3. In uw rol als subsidieaanvrager: is de subsidieaanvraag bij de provincie ingediend en is er ook
al een reactie van de provincie?
4. Mocht er nog meer relevante informatie zijn, dan ontvangen wij die ook graag.

Graag zien wij beantwoording van deze vragen tegemoet in de raad van 12 juni a.s.

Namens de cda fractie,
J.H.J. Wessels

Raadsmededeling - Openbaar
Nummer
Datum
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Onderwerp

: 92/2012
: 11 juni 2012
: 11 juni 2012
: H.J. Rijks/ T. Kok
: beantwoording vragen vragenuurtje raad d.d. 12 juni CDA fractie inzake
Kulturhus te Bredevoort

Aanleiding
Door de fractie van het CDA zijn voor het vragenuurtje van de raadsvergadering d.d. 12 juni
2012 vragen gesteld over de voortgang van het Kulturhus te Bredevoort.
Inhoud mededeling
1. Hoe is het met de ontwikkeling van nieuwe plannen voor een Kulturhus op de plaats van
gebouw Ons Huis te Bredevoort?
Op 15 mei 2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de Stichting Kulturhus Bredevoort.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de stichting haar eerste ideeschetsplan voor de realisatie van
een Kulturhus met een gemeentelijke sportvoorziening op de huidige locatie van “Ons Huis”
en de gymzaal aan de Kruittorenstraat gepresenteerd. (zie ook raadsmededeling 85-2012 d.d.
22 mei 2012). Er is inmiddels een opvolgend overleg gestart over de planologische
randvoorwaarden. Overigens is door beide partijen vastgesteld dat het stichtingbestuur de
trekker, bouwheer en uitvoerder van het project Kulturhus is en de gemeente financieel en
randvoorwaardelijk faciliteert. De primaire verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling
van het nieuwe plan voor een Kulturhus ligt dus bij de Stichting Kulturhus Bredevoort.
Uiteraard wordt met betrekking tot de renovatie/uitbreiding van de gemeentelijke
sportvoorziening in de verdere planvorming zoveel mogelijk gezamenlijk opgetrokken. Op 27
juni 2012 staat een integraal vervolgoverleg gepland.
2. Hoe is het met het financieringsplan? Volgens uw informatie in de raad van 20 maart zou dit
voor 1 juni rond moeten zijn.
In uw rol als subsidieaanvrager: is de subsidieaanvraag bij de provincie ingediend en is er ook
al een reactie van de provincie?
Op 27 maart 2012 is een herziene aanvraag voor een subsidie voor een Kulturhus in
Bredevoort ingediend (zie ook raadsmededeling 41-2012 d.d. 13 maart 2012). Hiervoor is een
“Aangepast projectplan Kulturhus Bredevoort – “Focus of functies” opgesteld en ingediend.
Op 28 maart 2012 is hiervan de ontvangst door de provincie bevestigd. Per e-mail van 10 mei
2012 heeft de provincie hierop om aanvullende informatie gevraagd. Het betreft hierbij een
dekkende cofinancieringverklaring van de Stichting Kulturhus Bredevoort, waarmee de
provincie vast kan stellen of er sprake is van een sluitende investeringsbegroting. Deze
verklaring diende uiterlijk 1 juni 2012 te zijn ontvangen. Op 24 mei 2012 is een dergelijke
cofinancieringverklaring per e-mail bij de provincie ingediend. Diezelfde dag heeft de provincie
de ontvangst hiervan bevestigd en voldoende geacht om de aanvraag in behandeling te
nemen. De uiteindelijke hoogte en de aard van de eigen inbreng van de Stichting Kulturhus
Bredevoort zal vervolgens afhankelijk zijn van de definitieve planvorming en de daaruit
voortvloeiende investeringskosten.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

