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Als vervolg op het accommodatieonderzoek is in 2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de 
functionaliteit en de uitstraling van ontmoetingscentrum De Leybron te verbeteren. Uit dit onderzoek komt naar 
voren dat het realiseren van een pleinzaal aan de voorzijde van het gebouw de meest optimale variant is om 
tegemoet te komen aan de knelpunten die in het bestaande gebouw ervaren worden. Deze knelpunten hebben 
met name betrekking op de uitstraling van het gebouw en de functionaliteit ervan.  
 
In de gemeentebegroting 2011 is een bedrag van € 43.000,00 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de 
functionaliteit van De Leybron. Dit bedrag is niet voldoende om aanpassing aan het gebouw te doen in de vorm 
van een pleinzaal. Om die reden heeft het college medio mei 2012 het verzoek gedaan aan het bestuur van de 
stichting Sociaal Culturele Accommodaties Riel (SCAR) om te zoeken naar aanvullende financiering. Uw raad 
heeft destijds ook een motie aangenomen waarin u ons college oproept om in blijvend constructief overleg met 
het bestuur van de stichting SCAR mogelijkheden te onderzoeken en hierbij ook te bezien in hoeverre iDOP-
gelden kunnen worden ingezet.  
 
Ons college heeft uitvoering gegeven aan deze motie. Inmiddels is er meer duidelijkheid over welke iDOP-gelden 
aangewend zouden kunnen worden voor de aanpassing van De Leybron. Nu er meer zicht is op de financiële 
consequenties en de financiële haalbaarheid heeft ons college op 27 augustus jl. besloten om in principe 
medewerking te willen verlenen aan de aanpassing van De Leybron omdat hiermee de uitstraling, de 
zichtbaarheid en de relatie met het Dorpsplein worden vergroot. Voorwaarde daarbij is wel, dat het bestuur van 
stichting SCAR met een substantiële bijdrage komt en deze ook concretiseert. Deze bijdrage is nog niet 
gekwantificeerd. Alvorens een definitief besluit genomen kan worden, wil ons college weten welke substantiële 
bijdrage het bestuur van stichting SCAR kan leveren.  
 
Op 5 september jl. heeft overleg plaatsgevonden met het stichtingsbestuur. Aan hen is gevraagd om duidelijk in 
beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn om zelf bij te dragen aan het realiseren van de pleinzaal. Het 
stichtingsbestuur heeft tijdens dit overleg een aantal opties genoemd die zij gaat uitwerken in een plan. De 
afspraak is gemaakt dat zij dit voor eind september doet.  
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Op basis daarvan zal ons college een definitief besluit nemen en een voorstel voor besluitvorming voorleggen 
aan uw raad. Wanneer we niet besteedde iDOP-gelden in willen zetten ten behoeve van de planvoorbereiding, 
dient op zijn laatst in de raadsvergadering van december een besluit genomen te worden. Reden hiervoor is dat 
voor eind januari 2014 alle iDOP-activiteiten moeten zijn afgerond.    
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