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Raadsvoorstel 

 
 

Aanleiding / voorgeschiedenis 

De revitalisering van het complex De Voorste Venne kent een lange voorgeschiedenis. In 2007 was de start 

en op 18 juni 2013 besloot u met het project te stoppen. U besloot toen om ons de volgende opdracht te 

geven:  

 de mogelijkheden te onderzoeken voor renovatie, met behoud van synergie en rekening houdend 

met de schaal van de gemeente, op lokaal niveau maar ingepast op regionaal niveau; 

 een nieuw traject voor renovatie, beheer en exploitatie van De Voorste Venne voor te bereiden en 

vorm te geven waarbij ook de financiële consequenties, die hieraan zijn verbonden, in beeld worden 

gebracht. 

Voor de uitvoering van deze opdracht stelde u een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar. 

Dit voorstel gaat over de resultaten van uw opdracht. 

 

Feitelijke informatie 

De uitvoering van uw opdracht vroeg veel tijd en in de afgelopen periode informeerden wij u regelmatig over 

de voortgang. In het uitvoeringsproces zijn we nu samen met 3 partijen, te weten de rechtspersonen 

‘Bibliotheek’, ‘Aleph’ en ‘De Voorste Venne’, zo ver gevorderd dat het moment is gekomen om resultaten te 

rapporteren en u voor te stellen hierover een besluit te nemen. 

 

Het gemeenschappelijke doel waarover partijen het eens zijn, is als volgt geformuleerd: een 

ver(nieuw)bouwde De Voorste Venne die beheerd wordt door één (nieuwe) rechtspersoon. Zij hebben het 

vertrouwen dat dit doel haalbaar is. Als wens geldt hierbij een snel proces dat medio 2016 leidt tot 

ver(nieuw)bouw en een volledige bedrijfsvoering per 1 januari 2017.  

 

Partijen gaan daarbij uit van de volgende uitgangspunten / aannames: 

 de verbouwing betreft het Carré en de Brugzaal;  

 Aleph beeldend en het atelier worden gesloopt; 

 de gemeentelijke panden aan de Grotestraat worden verkocht in het kader van de taakstelling 

gemeentelijke eigendommen; 

 de nieuwe beheerder komt voort uit de huidige 3 partijen (rechtspersonen) ‘Bibliotheek’, ‘De Aleph’ 

en ‘De Voorste Venne’ en deze huurt en exploiteert het vernieuwde complex; 

 de gebruikers van de Brugzaal en de Hunenhof krijgen in principe een plek in het vernieuwde 

complex; 

 een structurele stelpost van € 435.000 binnen de gemeentelijke begroting voor de ver(nieuw)bouw 

van omgerekend € 5.000.000; 

 overige structurele extra lasten moeten binnen de bestaande budgetten worden opgevangen; 

 incidentele voordelen (onderuitputting en eventueel een gedeelte van de opbrengst van het  

bibliotheekgebouw Drunen)  mogen gebruikt worden voor incidentele lasten / bijdragen. 
 

Afweging 

Wij kunnen ons vinden in het hiervoor geformuleerde doel en de gehanteerde uitgangspunten / aannames. 

Zo bestaat er een realistisch perspectief op het bereiken van het gestelde doel. Uiteraard moet nog een 

verdere uitwerking plaatsvinden in de komende tijd. Voor de exploitatie geldt in het bijzonder dat moet 

worden ingezet op het benutten van extra mogelijkheden voor verhuur / horeca in het complex. Daarnaast 

zijn er kansen in het realiseren van synergievoordelen. Hierbij valt te denken aan multifunctioneel 

ruimtegebruik, personeel en het bundelen van activiteiten. Het is noodzakelijk om hier maximaal op in te 
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zetten en daar is bijzondere expertise voor nodig van een kwartiermaker. Deze expertise moet worden 

ingehuurd.  

 

Wij stellen u voor om in te stemmen met het geformuleerde doel en de daarbij gehanteerde uitgangspunten / 

aannames. Om te komen tot een verdere uitwerking van het plan, die een aanbesteding van de 

ver(nieuw)bouw mogelijk maakt, zijn werkzaamheden nodig.  

De kwartiermaker zal werken aan de hand van een gemeenschappelijke opdracht van alle partijen. Deze 

opdracht is in ieder geval om ervoor te zorgen dat de verbouw dusdanig vorm krijgt dat een gezonde 

exploitatie mogelijk is. Daarnaast moet de organisatie van het beheer van het nieuwe complex vorm krijgen.  

Voorwaarde hierbij is dat ook de werkzaamheden voor de verdere uitwerking van de ver(nieuw)bouw van het 

pand worden gestart. Verder zullen er ook interne uren gemaakt worden. 

Uitgaande van de wens van alle partijen om het proces snel te doorlopen, is een voorbereidingskrediet  

nodig voor de te maken kosten. Deze kosten worden ingeschat op maximaal € 300.000. Ons voorstel is om 

hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. 

 

Inzet van middelen 

Dit voorbereidingskrediet zal later deel uit maken van het totale investeringsbedrag van € 5.000.000 en 

gedekt worden uit de stelpost van € 435.000. In de meerjarenbegroting is deze stelpost voor de 

doorontwikkeling en de dekking van  kapitaallasten voor de revitalisering van De Voorste Venne nog 

beschikbaar.  

 

Risico's 

Het plan bevat met name de hiervoor genoemde risico’s qua exploitatie van het complex. Bij de verdere 

uitwerking worden alle risico’s nauwlettend bewaakt. 

 

Procedure / vervolgstappen 

Als u volgens dit voorstel besluit, worden de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot aanbesteding 

van de ver(nieuw)bouw van het complex De Voorste Venne verder uitgevoerd. Na afronding van deze 

werkzaamheden doen wij u een volgend voorstel. 

 

Voorgenomen  besluit 

Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

Het college van Heusden, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 
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De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 29 september 2015; 

gezien het voorstel van het college van 8 september 2015; 

gelet op de beraadslaging; 

b e s l u i t : 

 in te stemmen met het door de deelnemende partijen geformuleerde doel van de revitalisering van 

het complex De Voorste Venne in Drunen: ‘een ver(nieuw)bouwde De Voorste Venne die beheerd 

wordt door één (nieuwe) rechtspersoon’; 

 in te stemmen met de volgende uitgangspunten / aannames om dit doel te bereiken: 

 de verbouwing betreft het Carré en de Brugzaal;  

 Aleph beeldend en het atelier worden gesloopt; 

 de gemeentelijke panden aan de Grotestraat worden verkocht in het kader van de taakstelling 

gemeentelijke eigendommen; 

 de nieuwe beheerder komt voort uit de huidige 3 partijen (rechtspersonen) ‘Bibliotheek’, ‘De 

Aleph’ en ‘De Voorste Venne’ en deze huurt en exploiteert het vernieuwde complex; 

 de gebruikers van de Brugzaal en de Hunenhof krijgen in principe een plek in het vernieuwde 

complex; 

 een structurele stelpost van € 435.000 binnen de gemeentelijke begroting voor de 

ver(nieuw)bouw van omgerekend € 5.000.000; 

 overige structurele extra lasten moeten binnen de bestaande budgetten worden opgevangen; 

 incidentele voordelen (onderuitputting en eventueel een gedeelte van de opbrengst van het 

bibliotheekgebouw Drunen)  mogen gebruikt worden voor incidentele lasten / bijdragen. 

 een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000 voor de verdere uitwerking tot een plan dat kan 

worden aanbesteed.      

 

 

 

 

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming 

 


