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Onderwerp 
Aankoop loods ten behoeve van huisvesting Carnavalsbouwclubs. 

Steenbergen, 19 april 2016. 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Enkele Carnavalsbouwclubs kampen al langere tijd met huisvestingsproblemen. 
Om uit de huisvestingsimpasse te komen en daarmee daadwerkelijk onderdak voor de clubs te realiseren 
heeft uw raad zich recent uitgesproken om naar concrete mogelijkheden te zoeken. 
Er is een goede mogelijkheid gevonden voor huisvesting van de bouwclubs in een loods aan de 
Koperslagerij 4 in Steenbergen. Deze loods staat te koop en er is een optie genomen op aankoop. 
Daadwerkelijke aankoop van de loods leggen wij via dit voorstel aan u voor. 

2. Achtergrond 
De bouwclubs zijn tot heden zelf verantwoordelijk geweest voor hun huisvesting. Binnen dit kader is ook 
altijd gehandeld. Bij verzoeken voor huisvesting is er wel steeds meegedacht en gezocht naar geschikte 
locaties. Zo is in 2015 het vrijgekomen oefenveld op sportpark De Danen in Nieuw-Vossemeer 
aangeboden aan de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen (verder Stichting BCS) om 
hierop zelf huisvesting te realiseren en financieren. De Stichting heeft echter aangegeven dat zij vanwege 
de hoge kosten de financiën hiervoor niet rond kreeg. Andere locaties waar de bouwclubs zelf 
huisvesting konden realiseren waren niet aanwezig of de locatie was planologisch niet aanvaardbaar. De 
huisvestingsproblematiek bleef daardoor voortduren. 

3. Optie huisvesting in loods Koperslagerij 4 Steenbergen 
Nadat uw raad fiat had gegeven om tot een oplossing te komen voor de huisvestingproblematiek lag 
aankoop van een accommodatie het meest voor de hand. Mogelijkheden hiertoe zijn gevonden in een 
loods aan de Koperslagerij 4 in Steenbergen. 
Het perceel bedraagt 2.500 m2 met daarop een loods van zo'n 700 m2. De loods kent een goede staat 
van onderhoud zij het dat het platte dak, naar verwachting, binnen drie jaar vervangen moet worden. 
De resterende ruimte op het perceel bedraagt circa. 1.800 m2. Het voordeel van deze locatie is dat op het 
perceel een vergelijkbare loods bijgebouwd kan worden. Dit kan zich voordoen als de huidige loods te 
klein blijkt om meerdere bouwclubs te huisvesten. Het perceel mag voor maximaal 750Zo bebouwd worden. 

De optie van de loods is besproken met de Stichting BCS en zes bouwclubs plus de Stichting Karnaval 
Steenbergen. Toegelicht is dat de gemeente de loods wil aankopen voor huisvesting van de bouwclubs. 
Er zal dan een huurovereenkomst worden gesloten met de Stichting BCS die verantwoordelijk wordt als 
huurder met de daaraan verbonden verplichtingen. De Stichting regelt vervolgens met de verschillende 
bouwclubs de huisvesting en de huur die zij voor de loods moeten gaan betalen. 
Met de Stichting BCS is voor gebruik van de loods een huur van C 500 , - per maand overeengekomen. 

Ter inzage ligt: 



Verklaring Stichting BCS 
Bijgevoegd is de ondertekende verklaring van Stichting BCS waaruit blijkt dat zij na aankoop van de loods 
akkoord gaan met de verantwoordelijkheid om als huurder op te treden en de huisvesting van de 
bouwclubs in de loods te organiseren. 
De Stichting heeft aangegeven dat er op dit moment twee bouwclubs zijn die de loods gaan gebruiken en 
wel BC Vor Mekaor en BC Gebeiteld. De Stichting voert nog overleg met BC Deen om na te gaan of deze 
bouwclub ook gebruik wil maken van de loods, de bouwclub heeft nu namelijk nergens huisvesting. 

4. Overwegingen 
De loods biedt goede mogelijkheden voor het huisvesten van bouwclubs. Het perceel is voldoende groot 
om ook een toekomstige huisvestingwens op te kunnen vangen. Een belangrijk aspect is dat de loods, 
wanneer de gemeente deze op termijn wenst te vervreemden, een courant object is vanwege de locatie 
en de onderhoudstaak 

Gegeven het feit dat de Stichting BCS heeft verklaard als huurder van de loods op te treden en er op dit 
moment al twee bouwclubs hun intrek gaan nemen in de loods, bestaan er geen belemmeringen om de 
loods aan te kopen. De loods voorziet duidelijk in de huisvestingbehoefte van de bouwclubs. 

5. Middelen 
Voor aankoop van de loods is een bedrag nodig van 6 391.500. In de onderstaande tabel leest u de 
verdere consequenties die het gevolg van de aankoop zijn. 

Tabel 1: Financiële onderbouwing aankoop Loods huisvesting Carnavalsbouwclubs 

Onderdeel Bedragen 

Aankoop loods inclusief kosten koper C 391.500 

Afschrijving loods in 25 jaar 
(Op de grond wordt niet afgeschreven). 

e 5.800 

Kosten belastingen , verzekering en onderhoud. e 5.200 

Jaarlast. e 11 .ooo 

Minus huur van C 500 per maand exclusief 
Nutsvoorzieningen. 

e 6.000 -i-Minus huur van C 500 per maand exclusief 
Nutsvoorzieningen. 

Netto lasten gemeentebegroting. e 5.000 

De berekende netto lasten, ad 0 5.000,-, hebben betrekking op een volledig jaar. Voor 2016 betreft het 
maar een gedeelte van het jaar. Er van uitgaande dat definitieve besluitvorming over aankoop in mei 
2016 plaatsvindt, dan resteren er 7 maanden en bedraagt de jaarlast voor dit jaar 6 2.917. Dejaarlasten 
voor 2017 kunnen in de begroting worden opgenomen. Evenals voor verdere jaren. 

Dekking via Post Onvoorzien 2016/ Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar 
In de begroting 2016 zijn geen specifieke middelen opgenomen voor de lasten van aankoop van de loods. 
Het bedrag van 6 2.917 zal daarom ten laste moeten komen de Post Onvoorzien moeten komen. Het 
bedrag dient daarom te voldoen aan de drie O's (onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar). 
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Onderstaand leest u de puntsgewijze onderbouwing hiervoor: 
- De bouwclubs waren tot heden zelf verantwoordelijk voor het vinden en financieren van huisvesting. 
- De gemeenteraad heeft recent aangegeven dat zij een actieve rol wil vervullen voor de huisvesting van 

de bouwclubs en bereid is hiervoor middelen in te zetten. Dit was onvoorzienbaar. 
- Via aankoop van de loods kan het huisvestingsprobleem van de bouwclubs opgelost worden, 
instemming door de raad, wordt het dan ook onvermijdbaar en ontuitstelbaar dat de jaarlast van deze 
investering voor 2016 ten laste van onvoorzien komt. 

6. Risico's 
Een risico ligt in het feit dat de loods op termijn wellicht te klein wordt bevonden om meerdere bouwclubs 
in onder te brengen. De mogelijkheid is aanwezig om op het perceel een tweede loods bij te bouwen. De 
gemeente zal dan de investering hiervoor doen. De vraag is echter of de bouwclubs een kostendekkende 
huur op kunnen brengen. Zo niet dan betekent dit op termijn extra financiële lasten voor de 
gemeentebegroting. 

7. Communicatie/Aanpak 
- De Stichting BCS informeren over het raadsbesluit. 
- Overgaan tot daadwerkelijke aankoop van de loods. 
- Met de Stichting BCS een huurovereenkomst afsluiten voor gebruik van de loods. 

8. Advies 
Uw raad wordt voorgesteld om: 
1. In te stemmen met aankoop van de loods aan de Koperslagerij 4 in Steenbergen ten behoeve van 

huisvesting van Carnavalsbouwclubs. 
2. Met de Stichting BCS een huurovereenkomst af te sluiten. 
3. Aan de Stichting BCS bij aanvang van gebruik een huur van C 500,- per maand in rekening brengen en 

dit huurbedrag jaarlijks indexeren met de Consumentenprijsindex. 
4. De jaarlasten van aankoop van de loods voor 2016 zijnde C 2.917 ten laste brengen van de post 

onvoorzien en voor volgende jaren meenemen in de begroting. 

Hoogachtend, 

R.A.J.M. Boaers MBA 9 e 
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