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Onderwerp  : Aanschaf inventaris kulturhus de Rietborgh 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. € 73.000,-- beschikbaar stellen uit de reserve “onderwijshuisvesting brede school”.  
 

 
Inleiding 
Medio augustus is de multifunctionele accommodatie de Rietborgh door de scholen, de voorschoolse en 
buitenschoolse opvang en gebruikers van de voormalige gymzaal de Wienwaarden in gebruik genomen. 
Ook het gros van de gebruikers van de Kameleon heeft per 1 november de overstap naar de nieuwe 
accommodatie gemaakt.  
 
Doel is om deze nieuwe accommodatie te beheren en exploiteren vanuit het kulturhusconcept. Door de 
gezamenlijke gebruikers is daartoe een afzonderlijke Stichting Rietborgh Beheer opgericht. 
Fidessa Welzijn voert het facilitair beheer uit in het Kulturhus en zorgt voor de programmacoördinatie. 
 
Om het Kulturhus volledig te kunnen laten draaien, moeten de centrale ruimten en horecadeel van een 
basisinventaris worden voorzien. Omdat het kulturhusconcept in een later stadium aan het bouwplan is 
toegevoegd, is daar in de oorspronkelijke budgetten geen bedrag voor opgenomen.  
 
Samenvatting 
Voor het optimaal functioneren van het Kulturhus de Rietborgh is een aanvullende basisinventaris nodig, 
waarvoor de gemeenteraad een extra krediet wordt gevraagd. 
 
Meetbaar effect 
Een goede basisinventaris is noodzaak voor de uitstraling en realisatie van de activiteiten binnen het 
kulturhusconcept. 
 
Argumenten 

1.1 Aanschaf inventaris Kulturhus 
De multifunctionele ruimten in het Kulturhus, bestaande uit de centrale hal, kantoor, keuken, 
spreekkamer, balie en horecadeel  zullen van een basisinventaris moeten worden voorzien. Daar is in de 
oorspronkelijke opzet geen rekening mee gehouden. Mede op basis van een wenseninventarisatie onder 
de gebruikers is een concept inventarislijst uitgewerkt met een begrotingsuitkomst van rond de 
€ 73.000,--. Daarbij is rekening gehouden dat een deel van de inventaris van de Kameleon, zeker als 
start, mee kan naar de Rietborgh.  

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Deze bedragen dienen in de 
De kosten inrichting inventaris Kulturhus worden geraamd op € 73.000,-- . Op de staat van reserves en 
voorzieningen is een reserve opgenomen voor “onderwijshuisvesting brede school” van € 150.786,--. 
Deze reserve kan ter dekking worden aangewend, waarna de inventaris in eigendom aan Fidessa wordt 
overgedragen. Fidessa wordt verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging en reserveert hiervoor jaarlijks, en 
kan daarvoor geen beroep meer doen op de gemeente. 
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