Reactie bestuur DRU Cultuurfabriek op de visie DRU lndustriepark
1.

Het bestuur onderstreept het uitgangspunt van het college om gezamenlijk op te trekken in
de doorontwikkeling van het DRU lndustriepark. Zoals herhaalde malen gemeld in het
bestuurlijk overleg met B&W en eveneens schriftelijk gemeld, willen we graag
samenwerken. We zijn blij dat we nu samen aan de slag kunnen met het door ontwikkelen
van het DRU lndustriepark. De in de visie voorgestelde samenwerking wordt door ons
gezien als een begin. Vanaf hier kunnen we deze samen verder uitbouwen.
Het bestuur van de DRU Cultuurfabriek onderschrijft de behoefte van de gemeente voor
een visie voor een periode van tien jaar, zoals gesteld op pagina twee van het
visiedocument.

3.

Het bestuur is zeer positief over het gegeven dat de gemeente niet enkel de rol van
vastgoedeigenaar op zich wiI nemen, maar ook de onderlinge samenwerking en
programmering op het park wil profileren. De hiertoe beoogde programmacommissie lijkt
ons daartoe een uitstekend middel.

4.

Het bestuur onderstreept het uitgangspunt om de rendementen uit de BV te laten bijdragen
aan de exploitatie van de culturele activiteiten georganiseerd door de stichting. Dit is te
allen tijde een belangrijke doelstelling geweest van de BV en is in de concept jaarrekening
2016 ook duidelijk zichtbaar opgenomen. Hierbrl merkt het bestuur wel op, dat het business
model van de DRU CF niet enkel bedoeld is om winsten uit horeca en verhuur te investeren
in de culturele programmering. Deze winsten zijn ook nodig voor het in standhouden van
het business model van de BV zelf.

5.

Het instrument dat wij nodig hebben om een optimalisatie van de inkomsten te genereren,
is een goed renderend horeca bedrijf dat snel kan handelen en volop ruimte heeft om
ondernemend in te kunnen spelen op (actuele) ontwikkelen.

6.

Het bestuur deelt de door het college gestelde kaders waarbinnen ICER haar horeca
activiteiten zal kunnen uitoefenen, zoals verwoord in hoofdstuk4 (zde bullet) en
onderstreept de verwachting dat de horeca op korte termijn alsnog in één organisatie wordt
ondergebracht.

7.

Met betrekking tot het Ketelhuis merkt het bestuur op dat dit gebouw na aankoop in drie
delen is opgesplitst. De DRU CF bezit 113 van het Ketelhuis ten behoeve van een
trouw/feestzaal en een productiekeuken. De overige twee delen zijn verkocht. De eventuele
huisvesting van het NIJM in het Ketelhuis is daarmee een zaak tussen de OVGG en NIJM.
ln een recent bestuurlijk overleg tussen DRU CF en het NIJM hebben beide besturen
aangegeven samen te willen onderzoeken waar de DRU Cultuurfabriek het NIJM verder
kan ondersteunen.

8.

ln de tabel op pagina 9 is een bedrag opgenomen van huuropbrengsten van de partners op
het park. Met bejtrekking tot deze huurcontracten vraagt het bestuur zich aÍ of dbze
contracten gelijkwaardig zijn. Welke berekening ligt aan deze contracten ten grondslag?

9.

ln de tabelop pagina 9 is in 2016 geen rekening gehouden met de reeds doorgevoerde
korting op de subsidie ter hoogte van € 70.000.
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10. ln voetnoot 2 op pagina 9 wordt melding gemaakt van een 'door de DRU CF opgestelde
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11. Wellicht ten overvloede merken wij op dat de horeca BV met ingang van het boekjaar
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buiten
12. Op pagina 11 worden de partijen benoemd die een vergunning voor evenementen

op Ë"ionU lp-park mogen aanvragen. Ons inziens moet de Horeca BV deze
vergunningen ook kunnen aanvragen.

