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Datum: 27-11-2013 
Be t re f t : Beheer Kulturhus De Rietborgh 

Geacht College, 

Met grote bezorgdheid hebben we kennis genomen van het ber icht dat Fidessa haar 
act iv i tei ten als beheerder van Kulturhus De Rietborgh met ingang van 1 januari 2014 
beëindigt. Dit ten gevolge van het stopzet ten van de gemeenteli jke subsidie. 
Op 23 september jongstleden hebben we (de vaste gebruikers van De Rietborgh) in een 
gesprek met wethouder Slui ter deze ongerustheid uitgesproken en gepleit voor een 
overgangsperiode waarin we ons gezamenlijk kunnen voorbereiden op de nieuwe manier 
van werken die de gemeente voorstaat: het wi jkgericht werken, (zie bijlage 1) 
Naar verluid en bli jkens het hernieuwde raadsbesluit van 12 november jongstleden 
krijgen we die t i jd niet. 

De samenwerkende part i jen in Kulturhus De Rietborgh houden zich aan het zogeheten 
VITRI- rappor t , waarin taken zi jn verdeeld en financiële kaders zi jn gesteld. 
In dat V ITRI - rappor t staat duidelijk omschreven dat de gemeente verantwoordeli jk is 
voor het beheer van het Kulturhus. De gemeente heef t deze taak vervolgens aan 
Fidessa gegeven. Per 1 januari eindigt dit. Ons is niet duidelijk aan wie de gemeente 
vanaf dat moment de beheerstaak geef t . 

Fidessa, noch st icht ing Rietborgh beheer heef t signalen gehad vanuit de politiek dat het 
verkeerd gaat of dat het beleid veranderd moet worden. 
We hadden liever gesprekken gevoerd waarin samen gesproken wordt over de nieuwe 
lijn. 
Wanneer zo schoksgewijs maatregelen wordend genomen kunnen we niet anticiperen en 
met enthousiasme verder. 

Fidessa heef t a l t i jd een bindende rol gespeeld. Het is heel vervelend dat Fidessa hier 
op deze wijze in terecht komt. 
We vinden de gang van zaken slecht voor de betrouwbaarheid van de politiek. De 
gemeente kan dit niet zomaar "over de schutt ing gooien". 
Geen van de part i jen is te beroerd om verantwoordeli jkheid te nemen. 
We zi jn bereid om met u in gesprek te gaan over het beleid ten aanzien van het beheer 
op de langere termijn, omdat we vinden dat er iets moet met het gebouw. Alleen de 
beheersopdracht is beperkt. Met name het gebruik door de 40 verenigingen ste l t ons 
voor problemen en ook de financiële kaders zi jn ons onbekend. 



Voor de kor tere termijn zi jn de gevolgen nog urgenter. Wel l icht dat de taken van 
Fidessa in eerste instantie overgenomen kunnen worden door de gebiedsmakelaar. 

Hoogachtend, 

Geert Wieland 
directeur 



bijlage 1 

Stichting Rietborgh Beheer 
Postadres: FB Deurvorststraat 43 

7071 B G Ulft 

Aan het college van B en W van de gemeente Oude IJsselstreek 
Staringstraat 25 
7081 BN Gendringen 

Geacht college, 

Met grote bezorgdheid hebben we kennis genomen van het bericht dat Fidessa haar 
activiteiten als beheerder van Kulturhus De Rietborgh met ingang van 1 januari 2014 
beëindigt. Dit ten gevolge van het stopzetten van de gemeentelijke subsidie. 
We zijn benieuwd naar de wijze waarop u de beheerstaken na genoemde datum in gaat 
vullen of in laat vullen. 
Hierover willen we graag met u in gesprek. We verzoeken u daarom hiervoor een afspraak 
met ondergetekende te maken. 

Hoogachtend, 

Geert Wieland 
Secretaris van Stichting Rietborgh Beheer 
Borgsche Rieten 15 g 
7061 Z M Terborg 
Tel: 0315-324907 

06-30393183 




