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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Voortgang bestuursopdracht Gummaruskerk

Steenbergen; 24 maart 2020 

Aan de Raad,

In het najaar van 2018 is de bestuursopdracht Gummaruskerk aan u voorgelegd. Met deze 
opdracht wordt getracht een duurzame oplossing te vinden voor het voortbestaan voor toekomstige 
generaties van de Gummaruskerk, een van de meest beeldbepalende gebouwen in Steenbergen.

Wij hebben u op 19 februari 2019 geïnformeerd dat het bisdom Breda akkoord is gegaan met het 
uitvoeren van de bestuursopdracht en dat er een stuur- en projectgroep is geformeerd, bestaande 
uit leden van de gemeente, het parochiebestuur, het bisdom, de werkgroep behoud Gummarus, de 
parochie kerncommissie, een vertegenwoordiger vanuit de (centrum-)ondernemers en een 
vertegenwoordiger vanuit de burgers.

Met deze raadsmededeling informeren wij u graag over de voortgang van de bestuursopdracht.

De stuurgroep heeft voorjaar 2019 aan bureau KAAder opdracht gegeven voor het uitvoeren van de 
onderzoeksopdracht. KAAder heeft op 5 november 2019 een presentatie over de voortgang van het 
onderzoek gehouden voor leden van de projectgroep, klankbordgroep en de parochie waarvoor ook 
de leden van de gemeenteraad waren uitgenodigd. Medio december heeft KAAder het eindrapport 
opgeleverd aan de stuurgroep. Bij deze raadsmededeling treft u als bijlagen de volledige versie van 
het rapport aan plus een korte samenvatting.

De stuurgroep heeft geconstateerd dat het onderzoek conform de bestuursopdracht is uitgevoerd 
en is unaniem akkoord met de oplevering van het rapport. Vervolgens zijn alle leden van de 
stuurgroep in gesprek gegaan met hun achterban (bisdom, parochiebestuur, college van B&W) om 
instemming te verkrijgen over de aangegeven richting.

Omdat het rapport uitgebreid en veelomvattend is, blijkt over zowel de inhoudelijke, als de 
financiële en bestuurlijke aspecten inzake de toekomst van het gebouw nader overleg tussen de 
partijen nodig. Momenteel bevinden we ons in een fase waarin er gesprekken plaatsvinden tussen 
zowel het parochiebestuur als de gemeente met het bisdom. Dit spitst zich o.a. toe op welke partij 
de regie zou moeten hebben over de toekomst van het gebouw.
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Doel blijft tot gezamenlijke uitgangspunten te komen voor verdere samenwerking om een 
duurzame toekomst voor de GummaruskeřK te realiseren voor de komende generaties. Als deze 
gesprekken achter de rug zijn zullen wij uwraad verder informeren. Vooralsnog zijn alle gesprekken 
echter opgeschort in verband met de coronacnįsis.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenberge
de secretaris,

M.J.P. d

de burgemeesti rj

R.P. van den Belt,
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