
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van 

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders: 

1. Een extern adviseur aan te stellen die onderzoek verricht naar de gewenste juridische en 

economische structuur van het vastgoed en de constructie van de BV en te koersen naar een 

andere governance-structuur.  

2. Een extern adviseur aan te stellen die na overdracht van het huidige bestuur de dagelijkse 

leiding krijgt van Cultureel Centrum ’t Spectrum en tijdelijk aantreedt als ad-interim-

bestuurder. 

3. Een eenmalig bedrag van € 95.000,-- beschikbaar te stellen voor het bovengenoemde 

onderzoek en de bovengenoemde dagelijkse leiding, te dekken uit de post Onvoorzien 2021 

en te verwerken in de 1e BERAP 2021. 

 

Aanleiding 

In november 2020 heeft de accountant van Cultureel Centrum ’t Spectrum de gemeente 

geadviseerd onderzoek te doen naar de vastgoedsituatie van ‘t Spectrum. Het college wil hierbij 

een verantwoorde keuze maken voor een toekomstbestendige oplossing voor het beheren en 

exploiteren van Cultureel Centrum ’t Spectrum.  

Vanwege de strategische herpositionering van het vastgoed van de BV gekoppeld aan een 

bestuurlijke heroriëntatie met de gemeente als enige aandeelhouder, is in gezamenlijk overleg 

afgesproken dat het bestuur van Cultureel Centrum ’t Spectrum een stap terug zet. 

 

Aan een extern adviseur wordt opdracht gegeven onderzoek te doen naar de huidige constructie 

van het vastgoed en de BV. Dit onderzoek wordt voor de zomervakantie verwacht en voorgelegd 

aan het college.  
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Het bestuur van Cultureel Centrum ‘t Spectrum en het college van burgemeester en wethouders 

zijn van mening dat voor het toekomstbestendig maken van Cultureel Centrum ’t Spectrum een 

nieuw bestuur aangesteld moet worden.  

Om dit mogelijk te maken treedt het bestuur van Cultureel Centrum ’t Spectrum af na vaststelling 

van het rapport door het college.  

 

Het college heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor een nieuw bestuur zodat een warme 

overdracht mogelijk is. Mogelijk is dit eerst nog een interim-bestuur. 

 

Kernboodschap 

1. Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van Cultureel Centrum ’t 

Spectrum hebben in gezamenlijk overleg besloten een nieuwe toekomstbestendige fase in te 

gaan.  

4. Het college stelt een extern adviseur aan die voor de zomervakantie het college adviseert 

over de gewenste juridische en economische structuur van het vastgoed, de constructie van 

de BV en de governance-structuur.  

2. Het bestuur zet na vaststelling van het rapport een stap terug, zodat een nieuw bestuur kan 

aantreden.  

3. Het college stelt een externe adviseur aan die de dagelijkse leiding krijgt van Cultureel 

Centrum ’t Spectrum en tijdelijk aantreedt als ad-interim-bestuurder.   

4. Het college pleegt een inspanning een nieuw bestuur te werven en te benoemen.  

 

Waardering 

Het huidig bestuur heeft de afgelopen jaren op geheel vrijwillige basis veel energie en kwaliteit 

gestoken in het beheren en exploiteren van Cultureel Centrum ’t Spectrum.  

 

Communicatie 

Door het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van ’t Spectrum is een 

gezamenlijk persbericht opgesteld en vandaag verzonden.  

 

Participatie 

- 

 

Duurzaamheid 

Gestreefd wordt naar nieuwe meerjarenafspraken tussen Cultureel Centrum ’t Spectrum en de 

gemeente. 

 

Financiën 

De kosten voor het onderzoek en de dagelijkse leiding tot eind 2021 worden geraamd op een 

bedrag van € 95.000,-- (exclusief BTW). Dekking vindt plaats uit de post ‘Onvoorzien 2021’. Dit 

wordt verwerkt in de 1e BERAP 2021.  
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Planning 

Het onderzoeksrapport wordt voor de zomervakantie verwacht. Na overdracht van het bestuur 

wordt de dagelijkse leiding ingevuld door een externe adviseur. Het college heeft de 

verantwoordelijkheid te zorgen voor een nieuw bestuur zodat een warme overdracht mogelijk is. 

Mogelijk is dit eerst nog een interim-bestuur. 

 

 

Bijlage(n) 

- 

 

Ter inzage documenten 

- 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,                                      De burgemeester, 

 

                                                 

 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA                   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

  

 


