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Thuis in Rooi

Beste mevrouw Van Esch,
Uw vragen van 15 oktober 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Naar aanleiding van een schrijven van Thuis In Rooi stellen we u de volgende vraag:
1. Bent u bereid u in te spannen voor een definitief onderkomen voor dit, blijkens de door de
vrijwilligersorganisatie aangeboden evaluatie, succesvolle initiatief? Waarbij Hart het
overigens ook mogelijk acht dat de gemeente de reparatie van de verwarming voor haar
rekening neemt, dan wel de eigenaar van het pand verleidt om dat te doen.
2. Zo ja, kunt u ons informeren over wat u gaat doen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
1. Bent u bereid u in te spannen voor een definitief onderkomen voor dit, blijkens de door de
vrijwilligersorganisatie aangeboden evaluatie, succesvolle initiatief? Waarbij Hart het
overigens ook mogelijk acht dat de gemeente de reparatie van de verwarming voor haar
rekening neemt, dan wel de eigenaar van het pand verleidt om dat te doen.
We zijn bereid om ons in te spannen voor ondersteuning aan Thuis in Rooi. We zijn al enige
tijd in gesprek met de initiatiefnemers om mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.
Bij de huidige, tijdelijke, locatie is een aantal problemen m.b.t. de verwarming. Dit is reeds
onderzocht en ook al op geacteerd door de eigenaar. De problemen konden niet opgelost
worden of niet zonder een niet in verhouding staande investering aangezien het pand
uiteindelijk aangepast wordt naar de nieuwe bestemming. Daarnaast zijn het pand en de cv
geen eigendom van de gemeente, waardoor geen middelen voor onderhoud of vervanging

hiervan gereserveerd of beschikbaar zijn.
2. Zo ja, kunt u ons informeren over wat u gaat doen? Zo nee, waarom niet?
Bij het zoeken naar mogelijkheden voor huisvesting van Thuis in Rooi wordt binnen de
gemeentelijke portefeuille gekeken naar opties in de kern St.Oedenrode of nabijheid daarvan
en die aansluiten bij de activiteiten van het initiatief. Hierbij wordt meegedacht in
mogelijkheden op korte termijn (al dan niet tijdelijk) en, indien niet op korte termijn
voorhanden, op de lange(re) termijn. Er zijn reeds diverse mogelijkheden met het initiatief
besproken. Op dit moment loopt een vervolg op deze afstemming.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Meierijstad,
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij
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