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Aanleiding
In het vragenuur voor de raadsvergadering van 10 november 2009 heeft de CDA fractie vragen
ingediend over de wijze waarop het college gereageerd heeft of denkt te reageren op de problematiek
van de Scouting rondom de eindfinanciering en daarmee de afronding van hun nieuwe clubgebouw.

Inhoud mededeling
De vragen van de CDA-fractie gaan deels in op de voorgeschiedenis. Voor beantwoording van deze
vragen verwijzen wij kortheid- en volledigheidshalve naar de raadsmededeling, die naar aanleiding
van een B&W-besluit van 6 oktober 2009 op 16 oktober 2009 naar alle raadsleden een RTG-leden is
gemaild en onder registratienummer 27 voor de raadsleden in de leeskamer ter inzage is gelegd. De
raadsmededeling met bijlagen staat als ingekomen stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van
17 november aanstaande. Uit de bijgevoegde bijlagen kunt u opmaken dat al in een veel eerder
stadium per e-mail met de scouting over de principiële stellingneming van de gemeente ten aanzien
van hun verzoek is gecommuniceerd.
Om met de Scouting mee te denken over de oplossing van hun probleem heeft op 9 november 2009
een gesprek met twee vertegenwoordigers van de Scouting Aalten plaatsgevonden. Duidelijk is dat de
Scouting een tijdelijk cashprobleem heeft om de bouw af te ronden. Inkomsten uit onderverhuur
kunnen eerst geïnd worden als het gebouw klaar is en in gebruik gegeven kan worden. Men voorziet
in dat kader ook geen exploitatieprobleem. Het past niet binnen het door de raad vastgestelde
gemeentelijk beleid en ligt dus niet in de rede dat de gemeente dit tijdelijke cashprobleem
(voor)financiert. Scouting heeft hier begrip voor. De Scouting geeft aan dat de resterende kostenpost
van € 75.000,00 inmiddels al voor een belangrijk deel op een creatieve alternatieve wijze kan worden
gedekt en nog slechts een beperkt bedrag (schatting ca. € 25.000,00) ontbreekt. Om de scouting
binnen de technische mogelijkheden van de gemeente in hun probleem gedeeltelijk tegemoet te
kunnen komen wordt hen een aanbod tot uitstel van betaling van de gemeentelijke bouwleges en
kosten gebruiksvergunning gedaan. Dit betekent dat de scouting nu een bedrag van ca. € 9.000,00 in
kan zetten voor de eindfinanciering van de nieuwbouw. Daarnaast zal de Scouting met deze
gemeentelijke toezegging een afspraak kunnen maken bij de bank voor een (extra) hypothecaire
lening. In dat kader is men ook al bezig alle financiële zaken bij één bank onder te brengen, hetgeen
tevens financiële voordelen kan hebben. Nu zeer recent bekend is geworden dat de Rabobank
landelijke (hoofd)sponsor wordt van Scouting Nederland, zou dit naar inschatting van beide partijen
mogelijkheden op moeten kunnen leveren. Scouting Aalten zegt toe zich hier maximaal voor in te
zetten. Ambtelijk wordt toegezegd actief mee te denken over mogelijke toekomstige medegebruikers
voor het nieuwe scoutinggebouw.
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De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
1. Brief CDA-fractie vragenuur raadsvergadering 10 november 2009.
2. De raadsmededeling nr. 27 van 6 oktober 2009, ter inzage gelegd in de leeskamer sinds 16 oktober
2009.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

