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Vragen art. 43 RvO van raadslid H.J. Kleian (Heusden Transparant) over Dorpshuis Herpt

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
In de brief van 10 januari 2019 stelt raadslid H.J. Kleian (Heusden Transparant) vragen op grond van artikel
43 Reglement van Orde van de raad over het initiatief Dorpshuis 2.0 Herpt.
Afweging
Het voorstel is om de gestelde vragen te beantwoorden met de bijgaande brief.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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Vragen art. 43 RvO van raadslid H.J. Kleian (Heusden Transparant) over Dorpshuis Herpt
BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 29 januari 2019
besloten:
de vragen van raadslid H.J. Kleian (Heusden Transparant) over het initiatief Dorpshuis 2.0 Herpt met
bijgaande brief te beantwoorden.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Beste meneer Kleian,
In antwoord op uw brief van 10 januari 2019 vindt u hieronder de beantwoording
van uw schriftelijk gestelde vragen over het initiatief Dorpshuis 2.0 Herpt.
Vraag 1
Waarom is de raad niet geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen?
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Antwoord
De Stichting Dorpshuis Herpt is tot december 2018 in overleg geweest met het
parochiebestuur om de aankoop van de kerk tot een goed einde te brengen. Om
het proces tussen beide partijen niet te verstoren, hebben wij ons terughoudend
opgesteld in het naar buiten brengen van informatie. De enige mededeling die
bovendien gedaan kon worden, was dat de voorgenomen aankoop vertraging op
ging lopen. In een bericht in het Brabants Dagblad d.d. 15 januari 2019 valt te
lezen dat de Stichting Dorpshuis Herpt en het parochiebestuur niet tot een vergelijk
zijn gekomen.
Vraag 2
Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken met
betrekking tot voornoemd initiatief?
Antwoord
Wij willen de Stichting Dorpshuis Herpt graag de gelegenheid geven om op een rij
te zetten welke stappen zij nog willen ondernemen voor hun initiatief. Zodra we
hier een voldoende concreet beeld bij hebben, informeren wij de raad.
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Vraag 3
Wat is de reden voor het feit dat de kerk nog niet is aangekocht?
Antwoord
Er is ondanks alle inspanningen geen overeenstemming bereikt over het
aankoopbedrag. De Stichting Dorpshuis Herpt wil uiteraard geen financiële risico’s
aangaan die het voortbestaan van het huidige dorpshuis in gevaar kunnen
brengen. Men blijft open staan voor het aankopen van de kerk, maar voor een
lager bedrag dan de vraagprijs.
Vraag 4
Wat is de consequentie van het niet (tot nu toe) aankopen van de kerk voor het
initiatief in zijn geheel?
Antwoord
Zoals bij vraag 2 is aangegeven, willen wij de Stichting Dorpshuis Herpt graag de
gelegenheid geven om op een rij te zetten welke concrete stappen zij nog willen
ondernemen voor hun initiatief. We zullen dan ook beter in staat zijn om de
feitelijke impact op het initiatief in beeld te brengen en terug te koppelen aan de
raad.
Vraag 5
Verkeert het Initiatief Herpt Dorpshuis 2.0 nu in dezelfde situatie als de CCH
(Vesting Heusden) die ook naarstig op zoek is naar huisvesting en ook een
burgerinitiatief aan het ontwikkelen is?
Antwoord
Het initiatief in Herpt heeft nog steeds een dorpshuis in eigendom waar de
activiteiten kunnen worden gehuisvest.
Vraag 6
Krijgt CCH dezelfde ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat van de gemeente
als Initiatief Herpt Dorpshuis 2.0? Zo neen, waarom niet?
Antwoord
De situatie en daarmee ook hulpvraag van beide partijen, is erg verschillend, maar
ze kunnen allebei rekenen op passende ondersteuning vanuit de gemeente.
Hoogachtend,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees
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In februari 2018 heeft de raad op voorstel van het College een besluit genomen ten aanzien van het
Initiatief Herpt Dorpshuis Herpt 2.0. In het raadsvoorstel werd min of meer gesteld dat er een deadline
lag ten aanzien van de aankoop van de kerk door de stichting die liep tot februari 2018. Daarna zou de
kerk weer beschikbaar zijn voor openbare verkoop.
Dat alles vormde reden om het voorstel te behandelen in de raadsvergadering van februari 2018.
Sindsdien is het stil gebleven vanuit het College ten aanzien van ontwikkelingen meet betrekking tot
Initiatief Herpt Dorpshuis 2.0.
Recentelijk vernamen wij echter dat de optie tot aankoop niet is gelicht door de stichting. Dat vormt
voor ons aanleiding tot de volgende vragen:
1.

Waarom is de raad niet geInformeerd over de laatste ontwikkelingen?

2.

Wanneer wordt de raad geInformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot
voornoemd initiatief?

3.

Wat is de reden voor het feit dat de kerk nog niet is aangekocht?

4.

Wat is de consequentie van het niet (tot nu toe) aankopen van de kerk voor het initiatief in zijn
geheel?

5.

Verkeert het Initiatief Herpt Dorpshuis 2.0 nu in dezelfde situatie als de CCH (Vesting Heusden)
die ook naarstig op zoek is naar huisvesting en ook een burgerinitiatief aan het ontwikkelen is?

6.

Krijgt CCH dezelfde ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat van de gemeente als Initiatief
Herpt Dorpshuis 2.0? Zo neen, waarom niet?
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In afwachting van uw reactie verblijf ik,
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H.J. Kleian
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