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Aleph plaatst bom! 

Vorige week schreef ik op deze plaats over de stand van zaken bij de revitalisering van de Voorste 
Venne. Toen gingen we er nog van uit dat alle betrokken partijen er uit waren en dat er een 
raadsbesluit genomen kon worden. Afgelopen week een flinke domper in dit proces. De voorzitter 
van de Aleph schreef op 1 maart een brief aan het college met aanvullende voorwaarden. Reden 
voor het college om het raadsvoorstel in te trekken; het voorstel is gisteravond in de 
informatievergadering Samenleving dan ook niet besproken. Het college gaat zich beraden over de 
stappen die nu genomen moeten worden, maar op zijn minst is er sprake van een aanzienlijke 
vertraging van het gehele proces. 

De drie hoofdgebruikers hebben nota bene zelf het exploitatieplan uitgewerkt. Uiteindelijk heeft dat 
geleid tot overeenstemming met de gemeente en blijkens het memo van het college over deze zaak 
hebben alle partijen zich ook schriftelijk verbonden aan de uitkomsten van dat overleg. Eén van de 
onderdelen van die overeenkomst was dat de gemeente de frictiekosten ad drie ton voor haar 
rekening zou nemen. In ruil daarvoor zouden de drie hoofdgebruikers een taakstellende bezuiniging 
van in totaal 55 duizend euro per jaar voor hun rekening nemen. Bovendien hebben de drie 
hoofdgebruikers zich bereid verklaard om in de toekomstige begroting zo rond de 70 duizend euro 
aan bezuinigingen voor hun rekening te nemen. Je bent als wethouder (en natuurlijk ook als college) 
blij dat je er na lang onderhandelen uit bent en je schrijft een raadsvoorstel waarin een en ander is 
verwoord. Dat raadsvoorstel wordt op de agenda van de raad geplaatst en dan krijg je die brief van 
de Aleph. En wat staat daar tot je grote verbazing in: de Aleph stelt als voorwaarde dat er geen 
bezuinigingen in haar begroting mogen plaats vinden. 

Het college stelt terecht dat door deze gang van zaken het vertrouwen in de samenwerking een wel 
erg grote deuk heeft opgelopen. Want hoe kun je nou afspraken maken met een club als men zo 
gemakkelijk die afspraken ook weer intrekt. Los daarvan, zelfs al zouden die afspraken niet gemaakt 
zijn, welke vereniging of instelling kan in deze tijd nou de eis stellen dat er niet bezuinigd mag 
worden. Dat is toch absurd. Momenteel loopt er een discussie over de vraag hoe we de komende 
jaren de bezuinigingen op de subsidies moeten invullen. Heel Nederland moet inleveren, de 
rijksoverheid trekt gewoon subsidies van grote orkesten in, op alle fronten wordt bezuinigd en dan 
komt de voorzitter van Aleph ons vertellen dat er op zijn club niet bezuinigd mag worden? Dat is 
natuurlijk volstrekt onacceptabel. 

Vorige week vrijdag was het complimentendag en bij die gelegenheid heb ik complimenten 
uitgedeeld aan de Voorste Venne, de bibliotheek en aan de Aleph. Die grote instellingen waren ten 
slotte bereid om over de eigen grenzen heen te kijken; die instellingen waren bereid hun eigen 
zelfstandigheid op te geven en op te gaan in één grote Heusdense cultuurinstelling. Maar het 
complimentje aan de Aleph moet ik vandaag helaas terug nemen. De Aleph heeft een bom gelegd 
onder de toekomstige samenwerking; de revitalisering van de Voorste Venne staat opnieuw op losse 
schroeven. Door de opstelling van de Aleph is er een onduidelijke situatie ontstaan en hoe het nu 
verder moet, dan weet even niemand. Partijen zullen uiteindelijk toch om de tafel moeten en het 
vertrouwen zal toch weer hersteld moeten worden. En voorwaarden als “overal mag er bezuinigd 
worden maar bij ons niet”, die moeten van tafel. 
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