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Onderwerp: huurovereenkomst bibliotheek
Behandelen

Advies
1. Instemmen met bijgevoegde brief aan de heer Van de Kuit, waarin de op 8 februari 2018 door de raad
bekrachtigde afspraken omtrent het nieuwe huurcontract voor de bibliotheek nogmaals schriftelijk worden
bevestigd.
2. Instemmen met het verzoek van de heer Van de Kuit om, gelet op het minimale gebruik van de theaterruimte
in het complex Plein 2000, de ruimte per 1 januari 2021 te gebruiken voor de bioscoop.
3. De toneelvereniging (Ontwaakt) en andere verenigingen die zo nu en dan gebruik maken van de Graaf
Wichman gelegenheid bieden alternatieve ruimte te huren en hiervoor het begrote budget van jaarlijks €
20.000 (kostenplaats 5403100 Theater Graaf Wichman) te benutten, welk budget voor dit gebruik als
taakstellend heeft te gelden.
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Toelichting:
Aanleiding
Zie bijgevoegde brief.
Deze brief is afgestemd met advocatenkantoor Houthoff.
Kaders
Besluit gemeenteraad 8 februari 2018

Argumentatie
1. Met deze brief worden de gemaakte afspraken richting de heer Van de Kuit nogmaals
bevestigd.
Gezien het zeer geringe gebruik is het verzoek om de theaterruimte niet langer voor dat doel
gereserveerd te houden, redelijk.
In de op 23 oktober 1998 gesloten overeenkomst is opgenomen dat de theaterzaal voor 40 avonden
per jaar, zowel voor uitvoeringen op vrijdag- en zaterdagavonden, als voor (generale) repetities
beschikbaar te worden gesteld. Gevraagd is om deze ruimte niet langer voor het theater gereserveerd
te houden en te mogen gebruiken voor de bioscoop. Gezien het jarenlange zeer beperkte gebruik
stellen wij voor per 1 januari 2021 mogelijk te maken dat de ruimte gebruikt wordt door de bioscoop.

2.

Ambtelijk hebben we dit aangeven aan het bestuur van Ontwaakt en hen geïnformeerd dat we dit
besluit aan uw college zouden gaan voorleggen. Afgesproken is dat we met het bestuur van Ontwaakt
in gesprek gaan over de mogelijke alternatieve locaties voor de theatervoorstellingen. Dit gesprek is in
augustus gepland. Voor de huur van de theaterzaal in de Graaf Wichman ontvangt Ontwaakt van ons
een prijssubsidie. Deze prijssubsidie kunnen zij ook aanvragen voor de huur van een alternatieve
locatie.

Alternatieven
Er kan ook voor gekozen worden om geen brief te versturen. Gelet op de diverse contacten is het
naar onze mening wenselijk om duidelijk onze opvatting nogmaals schriftelijk aan te geven.
Financiën
In de begroting is op kostenplaats 5403100 (Theater Graaf Wichman, prijssubsidie) jaarlijks € 20.000
beschikbaar voor de huur van de theaterzaal in de Graaf Wichman. Dit bedrag wordt aangewend voor
zaalhuur door verschillende verenigingen en kan dus ook aangewend worden voor de huur van een
alternatieve locatie. Naar huidige inzichten kan het bedrag van € 20.000 als voldoende worden gezien.
Indien het college daarnaast nog eens bevestigt dat dit bedrag als taakstellend heeft te gelden, zal er
geen overschrijding kunnen plaatsvinden. Zie beslispunt 3 op het voorblad.

Communicatie
Het bestuur van Ontwaakt is mondeling geïnformeerd over het verzoek om de theaterzaal niet langer
voor dit doel gereserveerd te houden. In augustus gaan we met hen in gesprek over de mogelijke
alternatieve locaties voor de theatervoorstellingen.
Uitvoering en evaluatie
• Indien uw college instemt met dit voorstel wordt bijgevoegde brief aan de heer Van de Kuit
verstuurd.
• Indien uw college instemt met dit voorstel, toneelvereniging Ontwaakt schriftelijk informeren
over dit besluit.

Bijlagen
Concept brief
Maatschappelijk beleid - P. Filius
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