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Onderwerp
Oprichten lokale beheerden exploitatiestichting Sport- en ontmoetingscentrum 't Cromwiel

Steenbergen; 15 december 2020

Aan de Raad,
Met verwijzing naar de motie BM1804584 (20 december 2018), de raadsmededeling BM1901369
(9 april 2019) en de raadsmededeling BM1905463 (16 december 2019), informeren wij u via deze
mededeling over de actuele stand van zaken.
De gemeenschapshuizen spelen een belangrijke rol binnen de lokale gemeenschap van de
gemeente Steenbergen. Zij zijn van belang in het kader van het beleid Leefbaarheid en Kernen en
Sociaal Domein. Dat geldt dus ook voor 't Cromwiel. Vanuit de wens van uw raad om meer
inbreng van inwoners en belanghebbende organisaties in het beheer en de exploitatie van 't
Cromwiel, en de wens om 't Cromwiel tot het culturele hart van Steenbergen te ontwikkelen, is
gezocht naar een uitkomst die daaraan tegemoetkomt.

Dit heeft geleidt tot een oplossing waarmee 't Cromwiel de kans krijgt het maatschappelijke en
culturele centrum van Steenbergen te worden.

Ondernomen acties
De achterliggende tijd zijn de volgende acties ondernomen:
a.

Er zijn gesprekken gevoerd met diverse inwoners en maatschappelijke organisaties

b.

Ten aanzien van de juridische aspecten die verband houden met het gunnen van het

(verenigingen, stadsraad, etc.) uit Steenbergen.
beheer/de exploitatie van een accommodatie als 't Cromwiel is juridisch advies
ingewonnen.
c.

Er is gesproken met de huidige exploitant, Optisport. Dit om een ordelijke overdracht van
beheren en exploiteren mogelijk te maken.

d.

De leden van het bestuur van een bestaande lokale stichting hebben aangegeven de
mogelijkheden te willen onderzoeken om aanvullend ook zorg te dragen voor het
beheren en exploiteren van 't Cromwiel.

e.

Met het betreffende bestuur is gesproken over de relevante aandachtspunten. Daarbij
gaat het niet alleen om het versterken van de cultureel maatschappelijke functie van 't
Cromwiel, maar ook over financiën, personeel en te werken aan een succesvol 't
Cromwiel dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de kern Steenbergen.
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Resultaat
De lokale stichting zal uiterlijk worden opgericht in het 2e kwartaal van 2021. De beoogde
bestuursleden en het college hechten aan een zorgvuldig proces. Beoogde overdracht naar de
lokale stichting vindt plaats per 1 juli 2021. Dit betekent dat de bestaande overeenkomst tussen
de gemeente en Optisport met betrekking tot het beheren en exploiteren van 't Cromwiel, wordt
verlengd tot 30 juni 2021.
Afronding
1.

In goed overleg met de beoogde bestuursleden wordt de komende weken een
maatschappelijke opdracht voor de op te richten stichting opgesteld. Dit geldt ook voor de
financiële voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt. Voor beide geldt dat het voor
zich spreekt, dat de gevolgen van corona daarbij worden meegewogen.

2.

We zijn voornemens uw raad in maart 2021 in de gelegenheid te stellen, zich hierover een
oordeel te vormen.

3.

De statuten worden opgesteld.

4.

In het tweede kwartaal wordt de lokale stichting officieel opgericht.

Wij vertrouwen erop dat wij u met deze raadsmededeling voldoende hebben geïnformeerd over
de gekozen oplossing voor het beheren en exploiteren van 't Cromwiel in de komende járen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen
de burgemee:
de secretaris,

R.P. van den
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