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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van de 
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van de Fractie van W D D66 
over scholen in het Cultuurhuis 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 

Wat is de reden dat de reparatie van een slotje een jaar moet duren en wanneer wordt dit nu gerepareerd? 

Antwoord 
De reden van het niet maken van een slot is dat geen van de hoofdgebruikers zich hiervoor 
verantwoordelijk heeft gevoeld. Naar aanleiding van deze raadsvraag hebben wij - om verdere vertraging 
te voorkomen - een aannemer opdracht gegeven het slot te maken voordat de zomervakantie begint. De 
rekening wordt doorgestuurd naar de Beheercommissie. 

Vraag 2 
Per welke datum kunt u duidelijkheid verschaffen over de beheerdersfunctie en dit in een document 
vastleggen en delen met alle betrokkenen? 

Antwoord 
In 2015 hebben wij geconstateerd dat het nodig was afspraken te maken en vast te leggen over het beheer, 
het dagelijks onderhoud en de verhuur van het Cultuurhuis. De Beheercommissie heeft besloten terug te 
grijpen op de afspraken die in de beheer- en gebruiksovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst 
voor het Cultuurhuis zijn vastgelegd. Waar nodig zijn deze afspraken afgestoft. Tegelijkertijd zijn de 
verhuurmogelijkheden van het Cultuurhuis verruimd. In de notitie Cultuurhuis Oudewater 2016 zijn deze 
afspraken vastgesteld (zie bijlage.) 

De basisgedachte onder de afspraken is dat elke hoofdgebruiker verantwoordelijk is voor zijn eigen ruimte, 
maakt hier zelf kosten voor en moet hier zaken voor regelen. Dit geldt voor zowel klein onderhoud als voor 
de verhuur. 
Een aantal zaken wordt gezamenlijk gedaan. Voor deze zaken is een kruisjeslijst opgesteld in het 
Gebruikersoverleg waar door scholen en de gemeente de gezamenlijke taken worden toebedeeld. In het 
Gebruikersoverleg is bij elk onderdeel één van de hoofdgebruikers het aanspreekpunt of de 
probleemeigenaar als zich iets voor doet over dat onderwerp. De kruisjeslijst is leidend. De kruisjeslijst kan 
worden aangevuld als de twee schoolbesturen en de gemeente hier unaniem op besluiten. Dit gebeurt via 
de Beheercommissie. In het Gebruikersoverleg wordt gestreefd naar consensus als over één van de 
beheerszaken een besluit moet worden genomen. Als het gebruikersoverleg hier onverhoopt niet uitkomt, 
dan hakt de Beheercommissie de knoop door. Voor de goede orde: in de Beheercommissie en in het 
Gebruikersoverleg zitten niet dezelfde personen. 

Op 4 juli 2016 is in een al eerder gepland speciaal Gebruikersoverleg de nieuwe werkwijze geëvalueerd. 
De vertegenwoordiger van de gemeente in de Beheercommissie was hierbij aanwezig. 
De aanwezigen hebben geconstateerd dat de nieuwe werkwijze nog niet werkt. Het slot in vraag 1 is 
hiervan een voorbeeld. 



Het blijft ingewikkeld om in één gebouw af te bakenen wat in zijn geheel behoort tot de drie hoofdgebruikers 
afzonderlijk, en wat gezamenlijk is. Het gezamenlijke kent daarnaast ook meerdere vormen: qua 
verhouding van vierkante meters en qua combinatie van hoofdgebruikers. Wat in 2010 is afgesproken in de 
beheer-, gebruiks- en samenwerkingsovereenkomsten is in de praktijk niet volledig doorgevoerd. De 
Beheercommissie (lees ook: het Gebruikersoverleg) is verantwoordelijk voor de taken in de genoemde 
kruisjeslijst; dus niet alleen de gemeente, en een beheerder - of de gemeente als er geen beheerder is 
aangesteld - is verantwoordelijk voor de ruimten die door de drie hoofdgebruikers gezamenlijk worden 
gebruikt, mits de beheerder of de gemeente daarvoor wordt bekostigd. Als er geen beheerder is, is de 
bekostiging van de werkzaamheden door de gemeente in de overeenkomsten niet goed vastgelegd. 

Het verdelen van gezamenlijke taken op deze manier is naar onze mening dus niet ideaal. Beter is een 
beheerder of conciërge aan te stellen, die naast onderhoudswerkzaamheden ook andere (dagelijkse) 
werkzaamheden voor de gebruikers van het Cultuurhuis kan verrichten. Een conciërge pakt alleen goed uit 
als vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden over de inzet, aansturing en budget. De twee 
schoolbesturen zijn er echter niet voor een beheerder en/of conciërge aan te stellen die op basis van de 
m2-verdeling door de drie hoofdgebruikers moet worden betaald. Zolang dit niet gebeurt, kunnen zaken 
rond beheer en onderhoud blijven liggen. 

Vraag 3 
Kan de burgemeester of de wethouder de scholen en de raad zo spoedig mogelijk informeren wanneer de 
aanpassingen formeel geaccordeerd worden en welk bedrag de gemeente hieraan bijdraagt. 

Antwoord: 
Al geruime tijd is het gemeentebestuur in gesprek met de gebruikers van het Cultuurhuis om het 
schoolplein op te knappen. Overigens zijn diezelfde gebruikers betrokken geweest bij het ontwerp van het 
huidige plein. 

In maart heeft de burgemeester de toezegging gedaan dat de gemeente circa 10.000 euro zou willen 
bijdragen aan de doorontwikkeling van het plein, mits de andere scholen dan ook een substantieel bedrag 
zouden bijdragen. De Schakels hebben 10.000 euro toegezegd zelf bij te dragen. De Immanuëlschool 
zoekt naar het dekken van 20 000 euro. 

Op 21 juni 2016 hebben wij dit (op verzoek) ook schriftelijk aan beide schoolbesturen meegedeeld: 
maximaal C10.000 euro ter beschikking te stellen voor de aanpak van het schoolplein van het 
Cultuurhuis, (zie bijgevoegde verstuurde brief aan de schoolbesturen) 
het grote speeltoestel in de vorm van een kunstwerk dat nu op het schoolplein staat, op kosten 
van de gemeente te verplaatsen naar een passende locatie in overleg met de kunstenaar en 
andere belanghebbenden. 
De uitvoering van de plannen voor het schoolplein en het verplaatsen van het grote speeltoestel in 
overleg met de scholen hebben wij overgedragen aan team Oudewater. 

Bijlagen: 
- De ingekomen brief met corsanummer: 16.014797 
- Notitie Cultuurhuis Oudewater 2016 corsanummer: 16.014798 
- Brief aan schoolbesturen d.d 22 juni 2016 corsanummer: 16U.13577 

De secretaris De burgemeester 

mr. drs. P. mr. drs. P. Verhoeve 



Notitie Cultuurhuis Oudewater 2016 

i mi» 

Op 4 februari 2016 heeft de Beheercommissie deze notitie definitief vastgesteld: 
Stichting OnderwijsPrimair, Stichting De Vierwindstreken en gemeente Oudewater. Deze notitie 
bevat werkafspraken en is een nadere uitwerking van de beheer- en gebruikersovereenkomst 
'Cultuurhuis Oudewater' en samenwerkingsovereenkomst 'Cultuurhuis Oudewater' van 16 december 
2010. 

I Algemeen 
Het is nodig om afspraken te maken en/of op te schrijven over het beheer en dagelijks onderhoud en 
het verhuur van het Cultuurhuis in Oudewater. Er is hier op dit moment onduidelijkheid over. De 
gebruikers van het Cultuurhuis hebben niet op elkaar aansluitende verwachtingen hierbij. De 
Beheercommissie heeft besloten terug te grijpen op de afspraken die scholen en gemeente in de 
beheer- en gebruiksovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst voor het Cultuurhuis hebben 
vastgelegd. Waar nodig moeten deze afspraken worden aangepast. Maar vooral geen nieuwe 
afspraken, maar bestaande afspraken afstoffen waar mogelijk en gewenst. Wellicht komt er een 
aanhangsel aan de beheerovereenkomsten. Daarnaast wil de Beheercommissie dat de 
verhuurmogelijkheden worden verruimd. 

Bij deze notitie is een plattegrond gevoegd: geel zijn de ruimten die de scholen en gemeente 
gezamenlijk gebruiken, blauw en groen zijn de ruimten waar de gemeente primair verantwoordelijk is 
(inclusief de bergruimte van de [voormalige] speelotheek) en oranje is de ruimte die de scholen 
gezamenlijk in gebruik hebben. 

Gemeentelijk accommodatiebeleid 
Als we dit zo uitvoeren tackelen we veel van de dagelijkse irritaties. Maatregelen voor een meer 
bruisend Cultuurhuis kunnen pas worden genomen na afronding van het gemeentelijk proces van het 
accommodatiebeleid. De gemeente is onlangs gestart met het accommodatiebeleidZ-plan: gebruik, 
harmonisering en herschikking van de (gemeentelijke) maatschappelijke accommodaties in 
Oudewater. Het Cultuurhuis (inclusief de leegstandproblematiek) wordt hier nadrukkelijk bij betrokken. 
De gemeente neemt geen vierkante meters over van de andere gebruikers. De gemeente wacht de 
uitkomst van het accommodatiebeleid voor Oudewater af: rol van gemeente bij beheer en exploitatie 
van maatschappelijke accommodaties en de plaats van het Cultuurhuis in Oudewater. De forse 
meerkosten voor de gemeente voor beheer en onderhoud wegen op dit moment niet op tegen de te 
verwachten inkomsten op de korte en middellange termijn. De bepalingen over leegstand staan 
opgenomen in artikel 5 van de beheerovereenkomst. Deze zijn ontleend aan de onderwijs
huis vestingsverordening. In het eerste kwartaal van 2016 wordt een voorstel aan de raad 
aangeboden. 

Actiepunt 1 
Naast het accommodatiebeleidZ-plan - en in het verlengde hiervan - wordt een (hernieuwde) 
visie van het Cultuurhuis vastgesteld door de Beheercommissie. Gemeente 
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II Beheer: dagelijks - en klein onderhoud 

Eigen ruimten 
De twee basisscholen en de gemeente (verder de hoofdgebruikers) zijn primair verantwoordelijk voor het 
beheer en het dagelijks en klein onderhoud (en verhuur) van hun eigen ruimten. Het kader hiervoor is het 
eigendomsrecht, de Wet op het primair onderwijs de verordening onderwijshuisvesting, 
huurovereenkomsten en de beheer- en gebruiksovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst voor 
het Cultuurhuis. De Beheercommissie en/of het gebruikersoverleg heeft geen zeggenschap over de 
multifunctionele ruimte en facilitaire ruimte voor algemeen gebruik, dat heeft alleen de gemeente zelf. 

Cultuurhuis gezamenlijk 
Als we kijken naar het Cultuurhuis gezamenlijk zien wij dat een beperkt aantal zaken in gezamenlijkheid 
wordt ingekocht en/of geregeld. Het gaat om: 

1. afvalafvoer, 
2. aula/grote ruimte, 
3. beveiliging, 
4. contact met de coördinator grootonderhoud, 
5. gas, water en licht, 
6. onderhoud keuken en grote zaal/aula en 
7. schoonmaak 

Dit zijn de zeven hoofdonderwerpen. De zeven hoofdonderwerpen worden verdeeld onder de drie 
hoofdgebruikers. 

Kruisjeslijst 
In een zogenoemde kruisjeslijst moet komen te staan wie van de drie hoofd gebruikers verantwoordelijk is 
voor een hoofdonderwerp, welke specifieke werkzaamheden er onder vallen, en wie daarvoor (weer) 
verantwoordelijk is. Als het niet op de kruisjeslijst staat, pakken de hoofdgebruikers dit voor hun eigen 
ruimten zelf op. In het Gebruikersoverleg is bij elk onderdeel één van de hoofdgebruikers het 
aanspreekpunt of de probleemeigenaar als zich iets voor doet over/rond dat onderwerp. De kruisjeslijst is 
leidend. De kruisjeslijst kan worden aangevuld als de twee schoolbesturen en de gemeente hier unaniem 
op besluiten. Dit gebeurt via de Beheercommissie. 

Het Gebruikersoverleg en Beheercommissie 
In het Gebruikersoverleg* wordt gestreefd naar consensus als over één van de beheerszaken een besluit 
moet worden genomen. In het Gebruikersoverleg mogen alleen de drie hoofdgebruikers beslissen over 
beheerzaken. Bij stemming geldt een absolute meerderheid: elke hoofgebruiker heeft één stem. Als het 
Gebruikersoverleg hier onverhoopt niet uitkomt, dan hakt de Beheercommissie hier de knoop over door. 

Voor de goede orde: in de Beheercommissie en in het Gebruikersoverleg zitten niet dezelfde personen. De 
Beheercommissie bestaat uit bestuurders van de twee scholen en van de gemeente. In de vergadering 
kunnen de bestuurders worden bijgestaan door medewerkers. In de Beheercommissie zit namens de 
gemeente een medewerker van team Vastgoed vanaf 1 maart 2015. 

Nota Bene: over het opleggen van financiële verplichtingen kan alleen unaniem worden besloten. 

* Vrij naar artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst Cultuurhuis Oudewater 16 december 2010. 
Voor de samenwerking en het gebruik van het Cultuurhuis voeren de drie hoofdgebruikers overleg samen 
met de structurele gebruikers ((bibliotheek en huurders die voor minimaal een jaar tenminste 40 dagen of 
dagdelen een ruimte huren van [één van] de hoofdgebruikers.) In dít zogenoemde Gebruikersoverleg komt 
de dagelijkse gang van zaken aan de orde en ook de te maken en /gemaakte afspraken. Het 
Gebruikersoverleg richt zich ook op de uitvoering van de activiteiten in het Cultuurhuis. De 
programmacoördinator neemt voor dit deel aan het overleg deel. 

Conciërge 
Voor het Cultuurhuis wordt geen conciërge worden aangesteld. Als Abrona gaat participeren in het 
Cultuurhuis, kan haar gevraagd worden lichte conctërgetaken uit te voeren. 

Actiepunt 2 
Het verdelen van de zeven hoofdonderwerpen; het maken van een kruisjeslijst. Gebruikersoverleg 

t 
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Ml Beheer: grooton der houd 

Rondom het groot onderhoud worden eenmaal per jaar in de Beheercommissie de afspraken gemaakt 
wat er in het nieuwe jaar uitgevoerd moet worden. Er is nu geen beheerder aangesteld volgens de 
beheer- en gebruiksovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst voor de multifunctionele ruimte 
c a . en/of voor het Cultuurhuis. Deze komt er ook niet. Voorgesteld wordt als onderdeel van het 
beheer/grootonderhoud/MJOP (door Rijnland) een coördinator/de coördinatie van het grootonderhoud 
op te nemen. Kosten zijn onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan. 

Een van de zeven te verdelen hoofdonderwerpen van het dagelijks beheer en onderhoud wordt het 
onderhouden van het contact met de coördinator grootonderhoud: het fungeren als eerste 
aanspreekpunt op de werkvloer. 

Doordat elke hoofdgebruiker van het Cultuurhuis verantwoordelijk is voor het klein onderhoud van zijn 
eigen ruimten kan het niveau van klein onderhoud verschillen. Dit heeft effect op het MJOP waar de 
drie hoofdgebruikers gezamenlijk aan mee betalen. De coördinator voor het grootonderhoud loopt ten 
minste één keer per jaar het klein onderhoud na in alle ruimten van het Cultuurhuis om dit effect zo 
klein mogelijk te houden. 

Actiepunt 3 

Aanpassen afspraken met Rijnland (coördinatie groot onderhoud.) De Vier Windstreken 

IV Verhuur 

Algemeen 
In de beheer- en gebruiksovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het verhuur en de activiteiten. 
Wij vinden dit op dit moment te rigide als het gaat om de rol van de Beheercommissie bij activiteiten 
buiten schooltijd in de multifunctionele ruimte c a . Het maken van een jaarrooster is prima, maar 
uiteindelijk moet elke hoofdgebruiker alleen gaan over zijn eigen ruimte. Onder schooltijd blijven de 
verhuurmogelijkheden wel beperkter dan buiten de schooltijd. Tenslotte staat in het Cultuurhuis 
overdag het onderwijs centraal. Als de verhuurmogelijkheden worden verruimd moet een aantal 
artikelen van de overeenkomsten worden gewijzigd. In de bijlage de te wijzigen artikelen van de 
overeenkomsten. Misschien is dit nog niet uitputtend genoeg; er moet nog op doublures worden 
getoetst. 

Elke hoofdgebruiker gaat over de verhuur van zijn eigen ruimte, maakt hier zelf kosten voor en moet 
hier zaken voor regelen. De huuropbrengst is volledig voor de hoofdgebruiker. De 
programmacoördinator heeft geen rol bij het verhuren van de eigen ruimten. Uiteindelijk is de school, 
de gemeente of een structurele huurder baas in eigen ruimte: eigendom en/of ter beschikking gesteld 
op basis van de Wet op het primair onderwijs of gehuurd. Beheer en onderhoud en verhuur van het 
gemeentelijk deel worden uitgevoerd door team Vastgoed. Dit kan alleen structurele huur zijn. Dit zijn 
huurders met wie afspraken gemaakt kunnen worden zodat zij zelfstandig gebruik kunnen maken van 
de ruimte. Inzet van extra formatie door de gemeente is niet realistisch, in die zin dat deze kosten 
moeten worden doorberekend in de huur. De programmacoördinator kan de gemeentelijke ruimte wel 
verhuren aan incidentele huurders onder haar verantwoordelijkheid. De huurinkomsten van de 
incidentele huurders van de gemeentelijke ruimte worden in dat geval toegevoegd aan het 
activiteitenbudget van de programmacoördinator. 

Administratieve) kosten voor de verhuur worden meegenomen in de huurprijs en niet ten laste 
gebracht van de gezamenlijke kosten van het Cultuurhuis. Vanaf 2016 worden de stichtingskosten niet 
meer meegenomen in de huurtarieven voor de grote zaal/aula. 

GO DVW 



Rol programmacoördinator aard en bedoeling Cultuurhuis 
De programmacoördinator doet de verhuur en programmering van de grote zaal/aula en keuken, en 
adviseert gevraagd en ongevraagd team Vastgoed over het gebruik van het gemeentelijk deel. In het 
Cultuurhuis worden door de programmacoördinator geen activiteiten georganiseerd die concurrerend 
zijn met commerciële aanbieders. Als een derde een ruimte in het Cultuurhuis huurt tegen een tarief 
dat gelijk is aan de kostprijs en een activiteit aanbiedt, kan dit wel. 

De programmacoördinator toetst verhuur - en gebruiksverzoeken aan aard en bedoeling van het 
Cultuurhuis. Bij twijfel neemt de programmacoördinator contact op met de twee schooldirecteuren en 
met de beleidsadviseur cultuur namens de gemeente. Dit kan per e-mail. Alleen bij algehele 
consensus kan het gedeelte van het Cultuurhuis worden verhuurd en/of in gebruik genomen. Deze 
bepaling heeft betrekking op drie domeinen: 

1. grote zaal overdag, 
2. gemeentelijk deel overdag, en 
3. grote zaal na schooltijd. 

Op deze manier haal je beheer en verhuur uit elkaar, en houd je rekening met: de zeggenschap over 
de eigen ruimte, ongestoord onderwijsproces, de eigen identiteit, en de aard van het Cultuurhuis. En 
dat alles op een pragmatische wijze. 

Bij activiteiten/verhuur die buiten de schooltijden plaatsvindt, hoeft er in de algemene ruimten niet 
specifiek rekening gehouden te worden met de identiteit van de twee scholen. Onder schooltijd is dat 
anders. Daarnaast en daarboven geldt dat het onderwijs overdag niet mag worden verstoord: in het 
Cultuurhuis staat overdag het onderwijs centraal. Voorwaarde voor het verhuur van de 
multifunctionele ruimte (de gemeente) onder schooltijd is daarom instemming met de activiteiten en 
verhuur door allebei de scholen: qua inhoud en tijdstip. We leggen nadrukkelijk vast dat bij de verhuur 
van de gemeenschappelijk ruimten en het gemeentelijk deel (overdag) er rekening gehouden wordt 
met de aard van het Cultuurhuis: dat wil zeggen dat de verhuuractiviteiten stroken met het onderwijs 
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

Ondertekend te Oudewater, Gouda en Bergambacht, 

Bert Vermeij/ ļ 
wethouder gemeente Oudewater 

Identiteit 

meente O a 

(datum en handtekening) 

Karin Hoekstra, 
beleidsmedewerker facilitair Stichting PCPQ De Vier Windstreken, Goj 

; 

n 

(datum en handfe (eniļgjj Z— "2v 

Miriam van der Sttwsŵén, 
directie-bestuurder Stichting OnderwijsPrimair, Bergambacht 

parafen 
GO 

(datum en handtekening) 
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Toelichting bij notitie Cultuurhuis Oudewater 2016 I 

Naar aanleiding van het ingelaste Gebruikersoverleg van 17 februari 2016 wil ik een paar zinnen ter 
verduidelijking wijden aan de notitie. Deze notitie is vastgesteld en kan niet worden gewijzigd. 
Vandaar alleen een verduidelijking. De door de bestuurders ondertekende notitie plus bijlagen zijn 
bijgevoegd. 

Uitgangspunt van de notitie is dat elke hoofdgebruiker het dagelijks- en klein onderhoud en verhuur 
doet van zijn eigen ruimte, en daar ook de lusten en lasten van heeft. Dat kan niet altijd omdat 
gedeelten van het gebouw van iedereen en/of van twee hoofdgebruikers gezamenlijk zijn. Vandaar 
dat een aantal gezamenlijke taken onderling moeten worden verdeeld. Ten minste zolang er geen 
beheerder is aangesteld voor het gehele Cultuurhuis. In het Gebruikersoverleg moeten de taken -
pragmatisch - worden verdeeld. In een redelijke verhouding, gebaseerd op het aantal eigen vierkante 
meters. De gemeente draait hier in mee. De hoofdonderwerpen zijn benoemd. Er kunnen zaken niet 
bij staan. Deze moeten - ook - pragmatisch worden opgepakt. Voor de buitenwacht moet duidelijk zijn 
wie de contactpersoon is voor een bepaald onderwerp. (Alleen) met deze persoon moeten derden 
afspraken maken. Afgesproken is om in mei de nieuwe afspraken te evalueren. 

Tekstuele toevoeging 
- Hoofdonderwerp 6 'onderhoud keuken en grote zaal/aula' moet breder worden gelezen: 

dagelijks - en klein onderhoud van gedeelten van het Cultuurhuis die niet aan één specifieke 
hoofdgebruiker zijn te herleiden. 

- In het Gebruikersoverleg wordt verstaan over beheerzaken: dagelijks- en klein onderhoud en 
verhuur van de gezamenlijke ruimten. 

- Onder het kopje 'Identiteit' worden met algemene ruimten bedoeld de gemeenschappelijke 
ruimten. 

Oudewater, 7 maart 2016. 
Cees de Heer 



Bijlage 

Actiepunt 5 

Aanpassen en vereenvoudigen van de twee overeenkomsten. Gemeente. 

Beheer- en gebruiksovereenkomst 

Artikel 10 
- In lid 5 moeten de İ en I worden geschrapt 
 Aan lid 6 toevoegen achter 'taken van de beheercommissie:

1 toe voegen 'alleen als er 
unaniem besloten is over de bekostiging.' 

 Aan lid 7 achter 'De Beheerder, Administrateur en Programmacoördinator' toevoegen 'die zijn 
aangesteld volgens lid 6 van dit artikel.' 

5. De Beheercommissie is verantwoordelijk voor de juiste uitoefening van de opgedra
gen beheerwerkzaamheden en het uitvoeren van de werkzaamheden op het tactisch 
en/of operationeel niveau, ongeacht of deze worden uitgevoerd door personen in 
haar dienst of door haar ingeschakelde derden. De Beheercommissie is verantwoor
delijk voor: 

a. vaststellen van een begroting en jaarrekening per kalenderjaar, 
b. vaststellen en uitvoeren van het (preventief) onderhoudsbeleid, waartoe in 

gezamenlijk overleg een meerjaren onderhoudsplan zal worden opgesteld, 
c. vaststellen en uitvoeren van het energiebeleid en veiligheidsbeleid 
d. vaststellen en uitvoeren van het beleid met betrekking tot sleutelbeheer toe

gankelijkheid, beveiliging, e.d. 
e. vastleggen van afspraken over schoonhouden, vuilafvoer, e.d. ( 
f. sluiten van onderhoudscontracten. 
g. vaststellen en uitvoeren van vervangingsplannen van de gezamenlijke inven

taris. 
h. de onderlinge afstemming met betrekking tot de inrichting, het gebruik en het 

beheer van de multifunctionele ruimten en eventuele facilitaire ruimten voor 
algemeen gebruik, als mede met betrekking tot het gebruik en het beheer 
van eventuele gezamenlijke inventaris van deze ruimten; 

i. het in overleg met het gebruikersoverleg opstellen van een jaarprogramma 
betreffende de specifieke activiteiten van het cultuurhuis met daarbij beho
rende begroting en jaarverslag/jaarrekening; de gemeente draagt de finan
ciële verantwoordelijkheid voor het cultuurhuis; 

j . het bewaken van de nakoming van de afspraken zoals overeengekomen in de 
samenwerkingsovereenkomst en de beheer  en gebruisovereenkomst. 

k. het in samenwerking met het gebruikersoverleg bevorderen van de inhoude
lijke samenwerking tussen de Participanten. 

1. het goedkeuren verhuur van ruimten aan (potentiële) huurders, mits in over
eenstemming met artikel 10 lid 3 van de samenwerkingsovereenkomst. 

6. De Beheercommissie kan op basis van een unaniem besluit één of meerdere werk
nemers, die in dienst zijn en blijven van één of meerdere Participanten of de Ge

meente aanstellen voor de volgende functies ten behoeve van uitvoerende taken van 
de beheercommissie: 

a. Beheerder, 
b. Administrateur (c.q. participant die (financiële) administratie verzorgt); 
c. Programmacoördinator, grotendeels te bekostigen uit het accommodatiebeleid 

van de gemeente Oudewater en de opbrengsten van de verhuur van het Cul
tuurhuis. 

7. De Beheerder, Administrateur en Programmacoördinator worden aangestuurd door 
en zijn verantwoording verschuldigd aan de Beheercommissie. De beheercommissie 
stelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beheerder, administra
teur en programmacoördinator vast. 
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Artikel 7 
 in de eerste zin van íid 9 wordt 'aan de Beheercommissie ter vaststelling' gewijzigd in 'aan de 

Beheercommissie ter informatie.', in de laatste zin wordt 'ter goedkeuring' gewijzigd in 'ter 
informatie.' 

 Aan lid 9 worden de zinnen toegevoegd 'Alleen de gemeente kan als eigenaar en beheerder 
van de multifunctionele ruimte toestemming geven de multifunctionele ruimte in gebruik te 
geven. Deze bevoegdheid kan geheel of gedeeltelijk worden gemandateerd aan de 
programmacoördinator. De programmacoördinator toetst gevraagd of ongevraagd of de 
huurder en daarmee de activiteit van de huurder past binnen de visie van het Cultuurhuis.' 

~ Lid 10 wordt geschrapt: artikel 18 voldoet prima: deze is minder stellig. 
 Lid 11 moet worden: De activiteiten die in de multifunctionele ruimte gehouden worden dragen 

een cultureel karakter en passen bij de aard en de visie van het Cultuurhuis. 

Gebruik van in dit artikel bedoelde ruimten buiten de schoottīţden 

9 Jaarlijks, per schooljaar, stelt het gebruikersoverleg een rooster vast welke activitei

ten door de Gebruikers buiten de schooltijden in de multifunctionele ruimte worden 
uitgevoerd en legt dit voor aan de Beheercommissie ter vaststelling. De participanten 
hebben het eerste recht op reservering van de ruimte, vervolgens de structurele en 
daarna de incidentele huurders. Tussentijdse wijzigingen op het rooster worden be

sproken in het gebruikersoverleg en ter goedkeuring voorgelegd aan de Beheercom
missie. 

10 Verhuur of in gebruik geven aan derden geschiedt op aanvraag, uitsluitend met in

stemming van de Beheercommissie, na toetsing door de Beheercommissie of de acti

viteiten van deze derden zích verhouden tot de aard van het Cultuurhuis in overeen
stemming met lid l í . 

11 De activiteiten die in de multifunctionele ruimte gehouden worden dragen een cultu
reel karakter en passen bij de aard en identiteit van de Participanten. Deze activitei

ten zijn derhalve geen bruiloften, feesten en partijen. Besloten feestelijke bijeen

komsten van de participanten zijn wel mogelijk. 
Artikel 18. Verhuur van de Multifunctionele ruimte 

1, De Gemeente verhuurt in overleg met de Beheercommissie de Multifunctionele ruim

te(n) en de daarbij behorende facilitaire ruimten voor algemeen gebruik aan derden. 
De hieruit voortvloeiende baten en lasten vallen toe aan de Gemeente, tenzij in over

eenstemming met lid 2 afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de vergoeding 
van het gebruik van inrichtingsdelen van de Multifunctionele ruimte die niet of niet 
volledig in gebruik zijn door de Gemeente en tenzij een deel van de exploitatielasten 
van de verhuur op basis van toedeling van lasten van ruimten ten laste komen van 
de scholen. In dat geval ontvangen de scholen een tegemoetkoming in de exploita

tielasten. Voor het te nemen besluit van verhuur worden in de beheercommissie 
hieromtrent afspraken gemaakt, onder andere over een exploitatie vergoeding aan 
de scholen betreffende het aan hen toebedeelde deel bruto vloeroppervlak van de 
Multifunctionele ruimte, waarbij de exploitatievergoeding van het Programma van Ei

sen van het CFĨ aan de scholen maatgevend is. 

Artikel 15 

Wij constateren dat het kopje bij artikel 15 de lading niet dekt: in plaats van het facilitair beheer van de 
multifunctionele ruimte kan hier staan facilitair beheer algemeen. 
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Samenwerkingsovereenkomst 

Artikel 5 
- Lid 4 moet worden geschrapt. Los daar van: artikel 9, lid 3 bestaat niet. 

4. Verhuur van de multifunctionele ruimte en de facilitaire ruimten voor algemeen ge
bruik aan structurele en incidentele huurders wordt getoetst door de beheercommis
sie aan artikel 9 iid 3 van deze overeenkomst en wordt verzorgd door of namens de 
Gemeente met inachtneming van hetgeen daarover bepaald is in de beheer- en ge-
bruîksovereenkomst genoemd. 

Artikel 10 

Artikel 10 wordt vanaf lid 5 op een zelfde manier aangepast als artikel 7 van de beheers- en 
gebruiksovereenkomst. 

- In lid 5 wordt het woord 'ter vaststelling' gewijzigd in 'ter informatie' 
- Geldt ook voor lid 6 (goedkeuring). 
- Lid 7 kan vervallen: is niet meer nodig, is geregeld in artikel 7, lid 9 en 11 van de beheer- en 

gebruiksovereenkomst. 
Artikel 10. Gebruik van de multifunctionele ruimte 

Gebruik van in dit artikel bedoelde ruimte tijdens de schooltijden 

1. De ïmmanuëlschool en de Schakels hebben het eerste gebruiksrecht van multifuncti
onele ruimten tot een haif uur na het einde van de lestijd van beide scholen. Wat be
treft de frequentie van gebruik zijn de leerlingenaantallen van beide scholen maatge
vend. Gebruik gedurende deze lestijden door andere gebruikers en/of derden wordt 
besproken In het gebruikersoverleg en ter goedkeuring voorgelegd aan de Beheer
commissie. 

2. De multifunctionele ruimten kunnen daarnaast gebruikt worden voor het organiseren 
van culturele I maatschappelijke activiteiten door de Participanten, structurele huur
ders en incidentele huurders. Hiermee heeft het Cultuurhuis een ontmoetingsfunctie 
binnen de stad, met cultuur als bindende factor. 

3. De activiteiten die ín de multifunctionele ruimte gehouden worden dragen een cultu
reel karakter en passen bij de aard en identiteit van de Participanten. Deze activitei
ten zijn derhalve geen bruiloften, feesten en partijen. Besloten feestelijke bijeenkom
sten van de participanten zijn wel mogelijk. 

4 . In de beheer en gebruiksovereenkomst zijn nadere afspraken gemaakt over het ge
bruik van de multifunctionele ruimten. 

Gebruik van in dit artikel bedoelde ruimte bulten de schooltijden: 

5. jaarl i jks, per schooljaar, stelt het gebruikersoverleg een rooster vast welke activitei
ten door de Gebruikers eventueel voor de lestijden en/of een half uur na de lestijden 
van de beide scholen in de multifunctionele ruimte worden uitgevoerd en legt dit voor 
aan de Beheercommissie ter vaststelling. De participanten hebben het eerste recht 
op reservering van de ruimte, vervolgens de structurele en daarna de Incidentele 
huurders. 
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6. Tussentijdse wijzigingen op het rooster worden besproken in het gebruikersoverleg 
en ter goedkeuring voorgelegd aan de Beheercommissie. 

7. Verhuur of ter beschikkingstelling aan derden geschiedt op aanvraag, uitsluitend met 
instemming van de Beheercommissie, na toetsing door de Beheercommissie of de ac
tiviteiten van deze derden zich verhouden tot de aard van het Cultuurhuis in over
eenstemming met artikel 10, lid 3 van de Samenwerkingsovereenkomst. 

8. De Gebruikers dragen er zorg voor dat in dit artikel bedoelde ruimten na het gebruik 
weer in dezelfde staat worden opgeleverd, ais deze bij aanvang van het gebruik zijn 
aangetroffen en wel voor de aanvang van de volgende (onderwijsgevende) activiteit 
in betreffende ruimte(n). 
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Gemeente Oudewater 
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per adres D4W, 

postbus 2 0 6 1 , 
2800 B E G O U D A 

Onderwerp: 

schoolplein Cultuurhuis 

16U.13577 

Bezoek: Waardsedijk 219 
3421 NE Oudewater 

Post: Postbus 100 
3420 DC Oudewater 

Telefoon: 14 0348 
Fax: (0348) 42 4108 
™fo@.oudewater.nl 

v.oudewater.nl 

.-nummer: 
'8388 
M-nummer: 
8BNGH0285006789 

Uw Kenmerk: Uw brief van: Datum: 21 juni 2016 
geregistreerd onder nr.: 

Ons Kenmerk: Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. 2 2 JUNI 2016 
06-226647071C. de Heer 

U-13577 

Graag uw aandacht voor het volgende. 

Wij hebben met instemming kennis genomen van het voornemen van uw scholen De Schakels en de 
Immanuelschool om tot herinrichting van het schoolplein van het Cultuurhuis te komen. Beide scholen maken 
gebruik van het schoolplein, dat ook een functie heeft voor andere kinderen in de wijk na schoolti jd. De ideeën en 
schetsen die over het plein zijn gemaakt vinden wij inspirerend. Wi j hebben een aantal keren met de directeuren 
van de scholen overlegd over de plannen en ook suggesties gedaan. 

De gemeente wil graag een financiële bijdrage leveren aan de herinrichting van het schoolplein. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen in deze wijk van Oudewater voor, ti jdens en na schooltijd met elkaar kunnen spelen. 
Spelen op een plein dat aangenaam, ruim, groen, veilig en beschut en uitdagend is. Voor de herinrichting hebben 
wij daarom besloten eenmalig ê 10.000 bij te dragen in de kosten, onder de voorwaarde dat ook andere partners 
in totaal minimaal hetzelfde bedrag bijdragen. Graag ontvangen wij van u de planning van de 
herinrichtingsplannen, en een aanvraag voor een omgevingsvergunning als die nodig is. 

Het grote speeltoestel in de vorm van een kunstwerk dat nu op het schoolplein staat wordt door ons en op onze 
kosten zo spoedig mogelijk weggehaald. De scholen beschouwen het kunstwerk als een sta- in- de- weg dat de 
kinderen belemmert in hun spelen. Deze bijdrage komt boven op het genoemde bedrag van ë 10.000. 

Wij spreken af dat de kosten en het initiatief voor de herinrichting verder bij u en bij uw scholen liggen. Na 
afronding van het project maken wij onze bijdrage over op de bankrekening van het bestuur dat de uitvoering van 
het project coördineert. 

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van het project, wij kijken uit naar het resultaat. 

Met vriendeli jke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 

C. de H e e r y 

beleidsadŵseur team beleid van het sociaal domein 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 


