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_________________________________________________________________________________
_ 
Kennisnemen van 
de stand van zaken van de uitvoering van de motie van 12, 13, 14 november 2019 inzake het 
onderzoek naar het herbestemmen van een deel van het Cultureel Centrum Jan van Besouw 
(hierna: CC JvB).  
 
 
 Inleiding 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 12, 13 en 14 november 2019 heeft de raad het college 
opgedragen om te onderzoeken of het mogelijk is om een gedeelte van het gebouw van het CC JvB 
af te stoten en anders te bestemmen. De gedachte van de raad ging daarbij naar bijvoorbeeld het 
bouwen van woningen/appartementen/studio’ s of andere culturele of maatschappelijke 
activiteiten. Het tweede onderdeel van de motie was om voor 1 mei 2020 een discussienotitie of 
een raadsvoorstel hierover voor te leggen aan de raad. Via het overzicht van aangenomen en 
overgenomen moties hebben wij u laten weten dat deze periode te krap was om hieraan te 
voldoen. De raad is toegezegd om een raadsinformatiebrief in het derde kwartaal aan u toe te 
sturen.  
 
 Informatie 
De aanleiding voor de motie was het onderdeel in het dekkingsplan bij de begroting 2020 waarin 
een bezuiniging van 3 ton op de culturele instellingen (CC JvB, Bibliotheek en Factorium) was 
opgenomen. De opdracht aan hen was om gezamenlijk te onderzoeken hoe die 3 ton bezuinigd kon 
worden en wat daarvan de consequenties zouden zijn. Dit onderzoek moest eerst uitgevoerd 
worden voordat het zin had om naar het gebruik van het gebouw te kijken. De culturele instellingen 
hebben overigens van ons wel de vraag gekregen om zelf alvast na te denken over mogelijkheden 
om een deel af te stoten.  
 
Zoals u weet, is de bezuiniging uitgevoerd doordat de docenten van Factorium zelfstandig verder 
gaan. Zij blijven les geven in het CC JvB. Daardoor zijn de mogelijkheden om de vleugel waarin 
Factorium en de Bibliotheek nu gehuisvest zijn, af te stoten, zeer beperkt geworden. De inschatting 
is ambtelijk gemaakt dat de kosten om het CC JvB (een rijksmomument) te verbouwen zeer fors 
zijn. Daarom hebben wij vooralsnog afgezien van een vervolgstudie die een architect zou moeten 
maken om te komen tot een raming van de kosten.  
 
Wij zijn op dit moment in gesprek met het bestuur van het CC JvB om samen te bespreken wat zij 
nog meer voor mogelijkheden zien. Dat gesprek gaat niet alleen over het gebruik van het gebouw 
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maar is ook een herbezinning op de taken van het CC JvB. Het eerstvolgende gesprek hierover is in 
november. Aangezien wij u een raadsinformatiebrief in het derde kwartaal hebben toegezegd, leek 
het ons goed om u nu toch deze procesmatige informatie te geven. Wanneer wij inhoudelijk meer 
weten, zullen wij u daarover berichten.  
 
Vervolg 
Onze verwachting is dat wij samen met het bestuur van het CC JvB nog wel enige tijd nodig zullen 
hebben voordat wij de beloofde discussienotitie aan de raad kunnen voorleggen. Wij zullen u in het 
eerste kwartaal van 2021 opnieuw informeren over de stand van zaken.  
 
 Communicatie 
 N.v.t. 
 
 Bijlagen 
 N.v.t.  
 


