
 
 
 
 

□ Artikel 33 vraag 

 

 

 

 

 
Door 

 

Kopie aan 

Volgnummer 

Zaaknummer 

 

Marrik van Rozendaal, D66 

en Laurens van Voorst, Hart 

Raad (via griffie) 

Door griffie aan te geven 

Door griffie aan te geven 

 

Portefeuillehouder M. Roozendaal 

Datum    4 augustus 2021 Bijlage(n)  

    

Onderwerp:  Adviesrapport ’t Spectrum Schijndel 

 

Geachte heer Roozendaal, 

 

D66 en Hart hebben kennisgenomen van het ‘Adviesrapport ’t Spectrum Schijndel’, zoals Jeroen 

van de Wiel bv dat op 30 juli aan uw College aanbood. Naar aanleiding daarvan hebben D66 en 

Hart de volgende vragen: 

 

1. Jeroen van de Wiel bv (hierna: VdW) stelt vast dat documenten soms moeilijk of niet vindbaar 

waren, dat de medewerking van het bestuur aan zijn werk ‘minder’ was, dat het ogenschijnlijk met 

winst afgesloten jaar 2020 feitelijk verliesgevend was, dat bestuurders moeilijk bereikbaar waren 

voor commentaar en dat die bestuurders ‘wellicht’ de verkeerde inhoudelijke prioriteiten stelden. 

Deelt u deze meningen? Zo nee, wat is uw mening dan wel? Zo ja, heeft u pogingen gedaan om 

de prestaties van of opstelling door het bestuur te verbeteren? Wat waren die pogingen en wat 

was het effect daarvan? 

 

2. Op welke wijze heeft u de afgelopen jaren in uw rol van aandeelhouder en subsidiegever op 

ABS en ’t Spectrum toezicht gehouden?  

 

3. Is de btw-constructie, zoals beschreven op pagina 2 van het adviesrapport, conform het 

destijds genomen raadsbesluit? Zo ja, hoe verklaart u de stelling van VdW dat het besluit afwijkt 

van de btw-terugvordering? Zo nee, welke conclusies trekt u uit deze blijkbaar onrechtmatige 

handelwijze? 

 

4. Klopt het dat de door gemeente aan bibliotheek en mogelijk andere gebruikers gegunde 

huursubsidie moest worden afgedragen aan ABS c.q. ’t Spectrum? Zo nee, hoe zit het dan wel? 

Zo ja: 1. is die handelwijze conform de bedoeling van de subsidieregeling?; 2. Wat vindt u van die 

handelwijze?  

 

5. VdW stelt vast dat het gebouw een upgrade nodig heeft. Deelt u die mening? Zo nee, waarom 

niet? Zo ja, leidt dit tot een voorstel tot extra investeringen? 
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6. VdW stelt dat ’t Spectrum ten onrechte op de lijst van gemeentelijke gebouwen is geplaatst. 

Deelt u die mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kwam het pand op die lijst? 

 

7. Er is volgens VdW ‘eigenlijk geen wettelijke grondslag voor subsidieverlening aan de bv’. Deelt 

u die mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja: 1. hoe kan het dat de gemeente toch subsidie 

verleende?; 2. wat zijn de consequenties van deze conclusie? 

 

9. VdW stelt dat de gemeente in haar relatie tot ABS/’t Spectrum als een slager is die zijn eigen 

vlees keurt. De gemeente geeft immers subsidie aan een BV waarvan ze zelf eigenaar is. Deelt u 

die mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kon het gebeuren? 

 

10. Wist u dat het bestuur tijdens een verliesgevend jaar het aantal fte uitbreidde? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, waar leidde die kennis toe? 

 

11. Vindt u met VdW dat het bestuur en organisatie tijd en geld ‘wellicht beter [had kunnen 

besteden] aan inhoudelijke taken’? Zo nee, wat is uw mening over dit verwijt? Zo ja, heeft u dat 

ooit laten weten aan het bestuur en waar leidde dat toe? 

 

12. VdW stelt vast dat het onwenselijk is dat de gemeente 100% eigenaar is van Accommodatie 

Beheer Schijndel. Het College neemt dat advies over, zo blijkt uit de door u aangeboden 

raadsinformatiebrief van 3 augustus 2021. Wat is de reden dat u niet tot die conclusie kwam toen 

Hart 2016 enkele malen hetzelfde standpunt verkondigde?1 

 

13. Wanneer kwam u trouwens wél tot het besluit dat een onderzoek, uitgevoerd door VdW, 

wenselijk was? En wat was daarvoor de aanleiding? 

 

14. Welke (extra) activiteiten of maatregelen kwamen er van uw kant toen bleek dat er sprake was 

van problemen? Indien ‘Geen’: waarom geen? 

 

15. Trekt u lessen uit de bevindingen van VdW? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?  

 

Hoogachtend, 

 

M. van Rozendaal      L. van Voorst 

Fractievoorzitter D66      fractievoorzitter Hart 

 
1 Meierijstad bestond toen nog niet. Maar behalve dat het College formeel verantwoordelijk is voor de Colleges van de 

voorgaande gemeenten, was de huidige wethouder dat toen ook. 


