
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad 
Van: het college
Datum: 8 januari 2020
Onderwerp: uitstel van betaling aan Stichting De Voorste Venne
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie (algemeen)
Aard informatie: openbaar

Aanleiding
Wij gaan nog steeds voor een bruisend, lokaal cultureel centrum. Een plek waar jong en oud elkaar 
ontmoeten met allerlei activiteiten, muziek, dans en passende lokale evenementen. Hiervoor is een 
prachtige locatie ontwikkeld: De Voorste Venne. In het eerste jaar zijn tekorten ontstaan waarbij de 
gemeente de helpende hand heeft uitgestoken.

Afgelopen jaar is uitstel van betaling van de vorderingen verleend tot 31 december 2019 omdat het de 
verwachting was dat de raad op 17 december 2019 een besluit kon nemen over de toekomst van De 
Voorste Venne. Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen maanden is dit niet het geval geweest. 

Op 30 december jl. heeft het (voormalige) bestuur van Stichting De Voorste Venne de taken 
overgedragen aan een nieuwe bestuurder, Tamara Veldkamp. Zij heeft voor de uitvoerende taken een 
interim-manager benoemd. Samen gaan ze, met de kaders vanuit de gemeenteraad als uitgangspunt, 
een meerjarenbeleidsplan opstellen waaruit blijkt wat De Voorste Venne is, wordt en wil zijn. Dit plan 
kan dienen als basis voor eventueel benodigde besluiten van de raad.

Informatie
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestuurder en manager de continuïteit van het cultureel centrum 
voor de gebruikers kunnen waarborgen, en de liquiditeitspositie van de stichting niet in gevaar te 
brengen, hebben wij besloten om het uitstel van betaling van de vorderingen van de gemeente te 
verlengen tot 30 juni 2020. Ook de invordering van de huur voor het eerste half jaar 2020 hebben wij 
vooralsnog opgeschort tot uiterlijk deze datum.
Bijkomend voordeel is dat de nieuwe bestuurder en manager hierdoor de tijd krijgen om zich een goed 
beeld van de situatie te vormen en kunnen werken aan een toekomstbestendig meerjarenbeleidsplan 
(met uitgewerkt businessplan en risicoanalyse).

Het meerjarenbeleidsplan, met uitgewerkt businessplan en risicoanalyse, wordt in het tweede kwartaal 
van 2020 verwacht. Op basis hiervan kan aan de raad een voorstel worden voorgelegd over de 
hoogte van de subsidie voor Stichting De Voorste Venne voor 2020 en verdere jaren. Daarbij zal ook 
een voorstel worden gedaan over hoe om te gaan met de vorderingen van de gemeente op de 
Stichting De Voorste Venne.


