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Vraag Antwoord

Als voorwaarde stelt u; ‘uitgaande van de huidige culturele gebruikers’;
Indien 1 van de gebruikers ‘locatie elders’ wil gaan betrekken, los van de 
onderbouwing van de gebruiker om dit te doen, wat doet dit dan met de 
businesscase?

Het staat de gebruikers vrij om hier eigen keuzes in te maken. Mocht 1 van de gebruikers
een locatie elders willen betrekken, wordt de keuze en de motivatie in het onderzoek 
meegenomen. 

Indien er ander culturele instellingen, zonder winstoogmerk, interesse 
hebben in gebruik van het cultuurhuis

1.  Neemt u die dan mee in de businesscase?
2. Gaat u onderzoeken of er dergelijke interesse is?

Het onderzoek richt zich op voorhand niet op nieuwe gebruikers. Partijen die interesse 
hebben kunnen contact opnemen met Stichting Cultuurhuis en/of de gemeente. Indien dit
uiterlijk in de periode waarin de onderzoekers de interviews afnemen bekend is, kan dit in
de gesprekken worden meegenomen.   

De, grote, behoefte van jongeren om een plek te hebben, is dat geen 
uitgelezen mogelijkheid om dat mee te nemen in de businesscase? 

Bij het opstellen van de verschillende scenario’s qua exploitatiemogelijkheden van het 
vastgoed waarin nu het Cultuurhuis gevestigd is, zowel maatschappelijk als niet-
maatschappelijk, kan deze mogelijkheid inderdaad meegenomen worden.

Is het mogelijk om via MDT projecten jongeren te enthousiasmeren voor 
projectondersteuning in het Cultuurhuis? ( los van voorgaande vraag)

Dat zou wellicht mogelijk zijn, maar is in onze ogen een apart onderwerp dat los staat 
van het raadsvoorstel kredietaanvraag businesscase Cultuurhuis.

Is het mogelijk om in de businesscase te onderzoeken of er werkplekken 
gecreëerd kunnen worden voor bijvoorbeeld ZZP-ers? Dit zonder 
winstoogmerk en kostendekkend voor het Cultuurhuis.

Bij het opstellen van de verschillende scenario’s qua exploitatiemogelijkheden van het 
vastgoed waarin nu het Cultuurhuis gevestigd is, zowel maatschappelijk als niet-
maatschappelijk, kan deze mogelijkheid inderdaad meegenomen worden.




