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Beste heer Van Voorst,
Uw vragen van 10 maart 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Vragen:
Vertegenwoordigers van CDA, VVD, D66, Hier, Lokaal, SP en Hart bezochten gisteren het gilde
Sint Barbara in Veghel. Centraal stonden de huisvesting en de financiële positie van de
organisatie. Het brengt ons tot de volgende vragen.
1.

2.

Is het College bekend met de klachten van het gilde over de als slecht ervaren huisvesting?
Zo ja, waar leidt die kennis toe? Zijn er bijvoorbeeld plannen om behalve de al gedane
subsidie voor het schilderwerk ook andere verbeteringen uit te voeren, bijvoorbeeld aan het
dak? Zo nee, waarom niet?
Komt het gilde in aanmerking voor een vaste, jaarlijkse subsidie? Zo ja, wat is de reden dat
het daar nog niet van kwam? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
1.

Is het College bekend met de klachten van het gilde over de als slecht ervaren huisvesting?
Zo ja, waar leidt die kennis toe? Zijn er bijvoorbeeld plannen om behalve de al gedane
subsidie voor het schilderwerk ook andere verbeteringen uit te voeren, bijvoorbeeld aan het
dak? Zo nee, waarom niet?
Het college is op de hoogte van de huidige staat van de huisvesting van het gilde. In goed
overleg met het gilde is door het college op 1 november 2021 toegezegd medewerking te
verlenen om het gebouw door het gilde te kunnen laten schilderen. Toegezegd is dat de

gemeente de materiaalkosten vergoedt en dat vanuit de schildersvakopleiding mankracht
ingezet zou worden voor een stage-/leerproject voor zogenaamde zij-instromers. Dit is echter
niet gelukt ten gevolge van de krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan zij-instromers. Dit
is in goed overleg gecommuniceerd met het gilde.
Vervolgens is besloten dat de gemeente de kosten van uitvoering door een bedrijf ter grootte
van € 6.700 excl. BTW zal betalen. Het gilde heeft hiervoor bij een specialistisch bedrijf een
offerte opgevraagd. Uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden vanwege de tijdsperiode. De
heer Eekhof heeft zelf aangegeven daarvoor een geschikte periode te vinden. De gemeente
is in afwachting van een bericht.
Verder is toegezegd dat gestart wordt met een onderzoek naar de harmonisatie van de
huisvesting van de gildes in Meierijstad. Dit is met name door de Corona periode uitgesteld,
maar zal in het derde kwartaal 2022 worden opgepakt.
Andere problemen met het gebouw zijn niet met de gemeente besproken en dus ook niet aan
de orde gesteld. Het enige dat bij Vastgoed bekend is, is de wens/de vraag van het gilde om
te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om t.z.t. naar een nieuwe locatie (bij voorkeur een
stenen/houten gebouw) uit te kijken.
2.

Komt het gilde in aanmerking voor een vaste, jaarlijkse subsidie? Zo ja, wat is de reden dat
het daar nog niet van kwam? Zo nee, waarom niet?
De gildes komen niet voor subsidie in aanmerking. In de voormalige gemeenten SintOedenrode, Schijndel en Veghel werden de gildes niet gesubsidieerd. Er was dus ook geen
noodzaak om de gildes te betrekken bij de harmonisatie van de subsidies, omdat ze allen op
dezelfde manier werden behandeld. Er wordt geen subsidie verleend en er was ook geen
aanleiding om dit te doen. Om die redenen zijn de gildes niet opgenomen in het
subsidieprogramma 2019-2022.

Met vriendelijke groet,
M. Roozendaal
C. van der Pas
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