
                  

 

 

Motie exploitatie ’t Cromwiel 

 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 20 december 
2018,  
 
 
Overwegende dat:  

• De raad op 25 oktober 2018 unaniem de motie ’t Cromwiel heeft aangenomen om het 

huidige contract met de exploitant van ’t Cromwiel te beëindigen; 

• Een daarna te volgen nieuwe aanbestedingsprocedure uiterlijk het tweede kwartaal van 

2019 van start moet om continu beheer te kunnen garanderen; 

• Er sinds het aannemen van deze motie meer duidelijk is geworden over de te volgen 

procedure; 

• De in de raad vertegenwoordigde fracties verschillende ideeën hebben over de toekomstige 

invulling van een gemeenschapsvoorziening en ontmoetingsruimte ; 

Constaterende dat: 

 

• Er behoefte is aan een inhoudelijke discussie over de toekomst en inhoud van een 

gemeenschapshuis en ontmoetingsruimte als voorziening in de kern Steenbergen; 

• Er binnen deze discussie behoefte is aan de inbreng van inwoners en belanghebbende 

organisaties in de kern Steenbergen; 

• Het uiteindelijk te nemen raadsbesluit gebaseerd moet zijn op een beleidsnotitie waarin 

diverse keuzemogelijkheden uitgewerkt zijn, in overeenstemming met de opbrengsten uit 

het bovengenoemde voortraject; 

• Er tijd en ruimte in de beleidsagenda nodig is om dit op een zorgvuldige en volledige wijze tot 

stand te laten komen; 

• Het onwenselijk is om na het beëindigen van het huidige contract op 31 december 2019 een 

periode van tijdelijk beheer te hebben omdat dit zal leiden tot onduidelijkheid en 

onzekerheid voor gebruikers en personeel; 

• Om bovengenoemde te bereiken de op 25 oktober 2018 aangenomen motie niet kan worden 

uitgevoerd; 
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Draagt het college op: 

• De motie ’t Cromwiel vastgesteld op 25 oktober 2018  niet tot uitvoer te brengen; 

• Over te gaan tot de eerdergenoemde tussenoplossing zoals door het college beschreven in 

de raadsmededeling van 27 november 2018 waarbij het contract met de huidige exploitant 

wordt gewijzigd van een opzegtermijn per vijf jaar naar een opzegtermijn van één jaar; 

• Deze wijziging in te laten gaan vóór 31 december 2018; 

• In het eerste kwartaal van 2019 met een plan van aanpak te komen waarin de elementen, 

genoemd in deze motie zijn opgenomen;  

• Vervolgens de behoeften rond gemeenschapshuis en ontmoetingsruimte te inventariseren 

en een keuzevoorstel voor te bereiden voor de raad dat uiterlijk in het derde kwartaal van 

2019 klaar moet zijn voor besluitvorming; 

• Als blijkt dat de voorgestelde wijziging van het contract niet realiseerbaar is vóór 31 

december 2018, alsnog de Motie ’t Cromwiel van 25 oktober 2018 ten uitvoer te brengen. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

    

 

           Dasja Abresch     Jos Verbeek 

 

    

 

 

       Jeroen Weerdenburg    Erik van der Spelt 
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