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Aanleiding
In de informatievergadering Samenleving van 28 november 2019 zijn enkele toezeggingen gedaan 
over De Voorste Venne.
Dit betreft de nrs. 1721, 1722 en 1723 in Babs. Met de navolgende informatie voldoen we aan deze 
toezeggingen.

Informatie

Babs nr. 1721
Toegezegd is in beeld te brengen hoe de totstandkoming en controle van de cijfers van De Voorste 
Venne is gebeurd en om de raad hierover schriftelijk te informeren.

In de loop van het project van de renovatie van De Voorste Venne is er in de projectorganisatie en 
met het bestuur van De Voorste Venne veelvuldig overleg geweest over vele verschillende scenario’s. 
Op basis van beschikbare informatie en de ontvangen (deels mondelinge) toelichting daarop is, na 
een interne beoordeling van de gegevens door de gemeente, vertrouwd op de deskundigheid van het 
bestuur van de stichting. 

Babs nr. 1722
Toegezegd is dat wordt nagegaan op welk moment het maximum van de subsidie van € 300.000 door 
de raad is vastgesteld.

Er is geen afzonderlijk raadsbesluit over de vaststelling van de maximale subsidie. De maximale 
hoogte van de subsidie kan worden afgeleid uit de door de raad, bij besluit van 27 september 2016, 
geformuleerde kaders voor een nieuw proces om te komen tot een gerenoveerd complex. Hierbij is als 
een van de kaders aangegeven dat overige structurele lasten binnen de bestaande budgetten moeten 
worden opgevangen. Bij het voorbereiden van het raadsvoorstel voor 16 mei 2017 werd duidelijk dat 
dit op basis van het gekozen scenario niet haalbaar was. De benodigde exploitatiesubsidie van 
€ 300.000 per jaar lag hoger dan de beschikbare budgetten. 
Met het vaststellen van het renovatieplan van De Voorste Venne op 16 mei 2017 heeft de raad ook 
ingestemd met de toekomstvisie van De Voorste Venne en de bijbehorende meerjarige 
exploitatiesubsidie van € 300.000. In de voorjaarsnota 2017, vastgesteld op 27 juni 2017, zijn de 
hiervoor benodigde extra middelen van € 190.000 vanaf 2018 beschikbaar gesteld. 

Babs nr. 1723
Toegezegd is dat wordt uitgezocht of de door het bestuur van Stichting De Voorste Venne berekende 
exploitatiebijdrage van € 450.000 aan de raad is gecommuniceerd. En zo nee, waarom dan niet?

Er zijn destijds door het bestuur van Stichting De Voorste Venne verschillende scenario’s gemaakt ter 
bespreking in de stuurgroep. De scenario’s lieten een duidelijk verschil in ambitie zien.



De verschillende scenario’s en afwegingen bij de gemaakte keuzes zijn niet vastgelegd in verslagen 
waardoor de motivatie niet is te achterhalen. Uiteindelijk heeft het bestuur van Stichting De Voorste 
Venne zelf de definitieve toekomstvisie aangeleverd met daarin de exploitatieopzet en –bijdrage van 
€ 300.000. In deze toekomstvisie wordt expliciet benoemd dat het een grote inspanning zou vergen, 
maar dat het businessmodel acceptabel was. Deze toekomstvisie is aan de raad verstrekt.


