
01-03-2013:  Voorste Venne 

Voorste Venne: nu doorpakken? 

In december 2011 schreef ik al over het nieuwe vlekkenplan dat toen aan de raad gepresenteerd 
werd. De raad ging toen met dat voorstel in overgrote meerderheid akkoord. Alleen de VVD was echt 
tegen (vooral vanwege de verhuizing van de bibliotheek); Heusden Transparant (toen nog bestaande 
uit één persoon) vond het een mooi plan maar wenste meer gegevens en stemde daarom ook tegen. 
Maar alle overige partijen stemden toen vóór, natuurlijk met de nodige vraagtekens over de verdere 
uitwerking maar toch. 

We zijn nu ruim een jaar verder en die verdere uitwerking ligt er nu. Het vlekkenplan is op een enkel 
onderdeel nog aangepast. Op verzoek van nagenoeg alle gebruikers wordt er een aparte toegang 
naar de opslagruimte van de Brugzaal gemaakt. Die opslagruimte was eerst alleen via de Brugzaal 
bereikbaar. Die aparte toegang brengt natuurlijk wel extra kosten met zich mee; kosten worden 
geraamd op ruim een ton. Daarnaast heeft men in het kader van duurzaamheid alsnog gekozen voor 
de toepassing van een warmte-koude-opslagsysteem ter vervanging van de huidige traditionele koel- 
en verwarmingsinstallatie. Dat kost de gemeente een extra investeringsbedrag van 155 duizend euro 
maar de kosten daarvan worden aan de verenigingen doorberekend via een huuropslag. Per saldo 
zouden de verenigingen als gevolg van deze investering goedkoper uit moeten zijn. Met de 
revitalisering worden nu ook achterstallig onderhoudswerkzaamheden meegenomen en die vergen 
ook nog eens een bedrag van 421 duizend euro. De totale verbouwing komt daarmee uit op een 
bedrag van bijna 8 miljoen euro. 

En dan is er nog de kwestie van  organisatie en het beheer. In december 2011 ging het Synarchis-
rapport nog uit van een nieuwe stichting waarin alle hoofdgebruikers zouden opgaan. Zo’n brede 
stichting komt er nu niet. In de huidige voorstellen komt er een nieuwe stichting voor de drie 
professionele hoofdgebruikers, te weten de Stichting De Voorste Venne, de Aleph en de bibliotheek. 
Deze drie organisaties gaan intensief samenwerken en uiteindelijk op in één nieuwe stichting. 
Samengaan heeft meerwaarde en zorgt voor een inhoudelijk sterker en breder aanbod, ruimere 
openingstijden en vergroting van de toegankelijkheid, aldus het raadsvoorstel. Een grote organisatie 
is ook minder kwetsbaar en leidt tot schaalvoordelen op het gebied van administratie, PR en 
communicatie, personeelsbeleid e.d. De totale benodigde subsidie blijft in de komende jaren 
ongeveer gelijk (1,8 miljoen euro per jaar); wel zijn er de nodige frictiekosten van ruim drie ton. Die 
frictiekosten bestaan voornamelijk uit kosten voor inrichting van het nieuwe theater, maar 
bijvoorbeeld ook uit gederfde inkomsten tijdens de verbouwing. De frictiekosten neemt de gemeente 
voor haar rekening, de drie verenigingen hebben inruil daarvoor toegezegd vanaf 2015 een 
taakstellende bezuiniging van 55 duizend euro per jaar in hun begroting op te nemen waardoor de 
subsidiebehoefte weer wat daalt. Bovendien heeft men zich bereid getoond om vanaf 2014 een 
bezuiniging van jaarlijks ca. 70 duizend euro te accepteren; besluitvorming hierover moet nog plaats 
vinden. 

In een jaar tijd kan er veel veranderen. Het btw-tarief is bijvoorbeeld verhoogd van 19 naar 21%. De 
opbrengst van de huidige bibliotheeklocatie is onder invloed van de economische crisis naar beneden 
bijgesteld, er is nu ook rekening gehouden met de inrichtingskosten voor het buitenterrein, er zijn 
zoals hierboven al vermeld wat extra investeringen maar met wat passen en meten kan het hele plan 
binnen de gemeentelijke begroting gerealiseerd worden. Als de raad eind maart akkoord gaat kan er 



aanbesteed worden. Eind augustus kan men dan concreet met de verbouwing beginnen; de totale 
bouwtijd wordt ingeschat op 14 maanden. Dat betekent dus dat we in oktober/november 2014 
kunnen beschikken over een geheel gerevitaliseerde Voorste Venne. Eindelijk! Vandaag is het 
(toevallig) complimentendag. Wat mij betreft kunnen de complimenten naar de Stichting De Voorste 
Venne, de bibliotheek en de Aleph, drie organisaties die over hun grenzen heen durven te kijken en 
die dit avontuur samen aangaan. Chapeau. 
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