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0.Voorwoord en leeswijzer.
De gemeenteraad van Roermond heeft op 19 december 2013 de onderzoekscommissie ECI ingesteld
met de opdracht een onderzoek te doen naar de ECI Cultuurfabriek.
Via dit document biedt de onderzoekscommissie ECI het onderzoeksrapport en haar aanbevelingen
aan.
Hieronder wordt (paragraaf 1 t/m 3) allereerst kort ingegaan op de doelstelling van het onderzoek, de
afbakening en de onderzoeksaanpak. Paragraaf 4 geeft de onderzoekscommissie de conclusies uit het
uitgevoerde onderzoek weer. In paragraaf 5 treft u de aanbevelingen van de onderzoekscommissie aan.
Als bijlage treft u aan het integrale onderzoeksrapport van bureau Necker van Naem die het
onderzoek in opdracht van de onderzoekscommissie heeft uitgevoerd.

1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek.
Nadat blijkt dat er in voorjaar 2013 sprake is van aanzienlijke exploitatietekorten bij de ECI Cultuurfabriek
besluit de raad op 19 december 2013 een onderzoekscommissie in te stellen (onderzoekscommissie ECI)
met de opdracht een onderzoek te doen naar de ECI Cultuurfabriek zodat er inzicht ontstaat in het gehele
feitenrelaas.
Opdracht was inzichtverschaffing in het gehele feitenrelaas. Inzicht in het wat, hoe en waarom in het ECIdossier. Het gaat daarbij om een analyse van bestuurlijke aspecten van de ECI Cultuurfabriek. In het
bijzonder de historie, de informatieverschaffing en de besluitvorming, de verantwoordelijkheidsverdeling en
de uitvoering, en budget- en managementaspecten.
Doel is beschrijving, verklaring, interpretatie en inzichtverwerving in de gang van zaken rond het project ECI
Cultuurfabriek, zodanig dat daarvan geleerd kan worden ten behoeve van toekomstige (majeure) projecten
(preventie en beheersing).
Het onderzoek had daarmee een spiegelfunctie. Is er iets in de besluitvorming geweest dat in de toekomst
anders kan en moet bij grote projecten waarvan ECI een voorbeeld is? Zijn bepaalde negatieve
verschijnselen te vermijden of de kans daarop klein te houden en is het positieve te bereiken?

2.Afbakening.
Qua periode bestrijkt het onderzoek het moment dat de invulling van de ECI als culturele functie in beeld
kwam (2007) t/m de recente raadsinformatiebrief inzake de ECI van 6 november 2013. De analyse van de
actuele stand van zaken rond de exploitatie en gezondmaking van de ECI Cultuurfabriek valt daarmee dus
buiten het bestek deze rapportage.

3.Onderzoeksaanpak en rolverdeling.
Zoals de raad op 19 december 2013 besluit heeft de onderzoekscommissie ECI de bevoegdheid om onder haar verantwoordelijkheid- een extern onderzoeksbureau c.q. externe adviseurs de opdracht te
verlenen tot uitvoering van het onderzoek. Bureau Necker van Naem is – na een selectieprocedure opdracht verleend tot uitvoering van het onderzoek.
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De onderzoekscommissie heeft zich in het kader van haar eigen werkzaamheden laten adviseren door
professor Arno Korsten.
De heer Loen Coenen is door de onderzoekscommissie benoemd tot voorzitter en onderhield samen met
professor Korsten en raadsadviseur Arno Vestjens de frequente contacten met het onderzoeksbureau.
Bespreking van concept-rapportages met NeckervanNaem vond telkens in integrale samenstelling plaats.
Qua rolverdeling tussen onderzoekscommissie en onderzoeksbureau het volgende. Necker van Naem
draagt in dezen de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderzoekrapport ( inclusief de conclusies).
zoals bijgevoegd in de bijlage. De onderzoekscommissie ECI was dus de opdrachtgever voor het
onderzoek, heeft het rapport van Necker van Naem inclusief de conclusies aanvaard en heeft er
consequenties aan verbonden in de vorm van aanbevelingen, zoals ook door de gemeenteraad gevraagd
was. De aanbevelingen zijn dus de verantwoordelijkheid van de onderzoekscommissie.
Het totale onderzoeksproces is uitgevoerd in nauwe afstemming tussen de onderzoekscommissie en
Necker van Naem (zie voor toelichting paragraaf 1.5 van het onderzoeksrapport).
De door Necker van Naem opgestelde feitenreconstructie (opgesteld op basis van de documentenanalyse
en interviews) is door de onderzoekscommissie op 12 mei 2014 aangeboden aan de ambtelijke organisatie
voor wederhoor (controle op de juistheid van feiten). Naar aanleiding van de ambtelijke reactie is de
feitenreconstructie vervolgens vastgesteld. Op basis van nadere analyse heeft Necker van Naem
vervolgens de conclusies vastgesteld.
In paragraaf 4 treft u -in samengevatte vorm- de door de onderzoekscommissie onderschreven conclusies
aan.
Op basis van de eindrapportage van Necker van Naem heeft de onderzoekscommissie ECI vervolgens
haar aanbevelingen in de vergadering van 9 juli 2014 vastgesteld. Deze aanbevelingen treft u aan in
paragraaf 5.
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4. Conclusies.
In het kader van het onderzoek naar de ECI Cultuurfabriek heeft bureau Necker van Naem conclusies
getrokken. Deze conclusies zijn met de onderzoekscommissie besproken en vervolgens vastgesteld.
Onderstaand treft u -in samengevatte vorm- de door de onderzoekscommissie onderschreven conclusies
aan.
Hoofdconclusie.
Wensdenken heeft geleid tot een onrealistische culturele ambitie en een onvoldoende integraal
cultuuraanbod
De ontwikkeling van de ECI Cultuurfabriek is hoofdzakelijk ingegeven vanuit de wens van het voormalige
college om een nieuw gebouw te herbestemmen en daarmee de gebiedsontwikkeling kansrijker te maken.
Deze ‘weeffout’ in de beginstadium van de ontwikkeling is van bepalende negatieve invloed geweest op het
verdere procesverloop alsmede van de huidige financiële situatie waarin de stichting zich bevindt. De
fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de ECI Cultuurfabriek (‘het realiseren van een gebouw’) heeft gedurende
het ontwikkelingsproces prioriteit gekregen boven de uitwerking van de culturele visie en de samenwerking
tussen culturele partners. Het resulteert er onder meer in dat de raad op 3 juli 2009 instemt met de
ontwikkeling van een gebouw zonder dat de financiële kaders helder zijn. Ook is de business case die ten
grondslag ligt aan de ontwikkeling onvoldoende onderbouwd en is telkens onvoldoende duidelijk geweest
en gebleven welke culturele ambitie gerealiseerd moest worden.
Als gevolg hiervan blijkt in juni 2013 dat geraamde bezoekersaantallen in de praktijk niet haalbaar zijn en
de ambitie, in ieder geval tijdelijk, moet worden bijgesteld.
Achterliggende oorzaken van de ontstane situatie zijn een te sterk wensdenken door het college alsmede
het onvoldoende vormgeven aan checks en balances tussen ambtelijke organisatie, college en raad. De
ambtelijke organisatie heeft in onvoldoende mate een kritische rol ten aanzien van het college ingenomen.
Dit vloeit mede voort uit het gegeven dat individuele leden van het college een sterk bepalende en sturende
rol hadden in het project, onder meer in de samenstelling van de projectorganisatie. Vanuit de organisatie
zelf heeft de directie geen verantwoordelijkheid genomen in de aansturing van het project. De raad is
onvoldoende in staat gesteld zijn controlerende rol in te vullen en heeft daar zelf tot aan het instellen van
het raadsonderzoek ook geen bijzondere initiatieven toe genomen.
De raad is onvoldoende, onvolledig en op onderdelen niet geïnformeerd. Als gevolg van de gebrekkige
informatievoorziening heeft de raad niet over de informatie beschikt om op cruciale momenten afgewogen
keuzes te maken in het dossier ECI.
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Conclusie 1.
Cultuur-inhoudelijke ambitie ondergeschikt aan fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de ECI
Cultuurfabriek.
Het belang van het fysiek ontwikkelen van het Electro Chemisch Industriecomplex (ECI) gebouw was voor
het college groter dan het vanuit cultuur-inhoudelijk ambities verwezenlijken van een samenhangend en
realistisch cultureel aanbod binnen het ECI-gebouw. Ervaren tijdsdruk is hier mede debet aan. Een
mogelijke rijkssubsidie voor de herbestemming in het vooruitzicht en de (tijds)voorwaarden die de
subsidieaanvraag met zich meebrachten, hebben ervoor gezorgd dat gedurende het ontwikkelingsproces
telkens de nadruk heeft gelegen op het realiseren van een gebouw.
Ook het gegeven dat de herbestemming en ontwikkeling van het ECI-gebouw cruciaal was voor de
planvorming en uitvoering van de gebiedsontwikkeling Roerdelta, heeft ertoe geleid dat de nadruk lag op
herbestemmen boven de uitwerking van de culturele ambitie. Die gebiedsontwikkeling zou namelijk een
versnelling kunnen krijgen door de ontwikkeling van het ECI-gebouw. De uitwerking van de culturele
ambitie (wat willen we bereiken met het gebouw, wie hebben we daarvoor nodig en hoe gaan we dit
aanpakken) is daaraan in dit proces ondergeschikt geweest.
Ook de uitwerking van het beheer en exploitatie is door de nadruk op het fysieke op de langere baan
geschoven. Lange tijd is onduidelijk geweest hoe beheer en exploitatie er uit zouden moeten zien. Eerst
moest volgens het college namelijk de principiële keuze voor de herbestemming en fysieke realisatie
gemaakt worden. De raad stemt in met de ontwikkeling van de ECI Cultuurfabriek, zonder voldoende zicht
te hebben op de financiële en inhoudelijke onderbouwing. Dit is opmerkelijk te noemen, gezien het feit dat
de gemeente op dit moment geen eigenaar is van het ECI-gebouw en haar rol en belang verbonden zijn
met de toekomstige culturele invulling.
Dat het college zich met name op de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling richt, blijkt ook uit de projectorganisatie
die in 2007 wordt ingericht. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is de ruimtelijke kant leidend.
Conclusie 2.
Onvoldoende uitwerking culturele visie en onderbouwing van de business case.
Het ontbreekt in de gemeente Roermond lange tijd aan beleidsinhoudelijke kaders en een gedegen
business case die ten grondslag zou moeten liggen aan de culturele invulling van het ECI-gebouw. Pas na
de besluitvorming over de ontwikkeling van het ECI-gebouw op 3 juli 2009 wordt er gewerkt aan een
cultuurnota. Het haalbaarheidsonderzoek dat bij de besluitvorming in 2009 wordt behandeld, is gebaseerd
op aannames omtrent aanbod en niet op behoefteonderzoek of benchmarks naar vergelijkbare culturele
instellingen. De ramingen zijn onzeker en niet onderbouwd. Er is onvoldoende geïnvesteerd in het maken
van een deugdelijke en op vraag gebaseerde raming van de bezoekersaantallen. Daardoor blijkt bij de
presentatie van het rapport van BMC, in juni 2013, dat de aannames niet realistisch zijn.
De raad is door het college niet gevraagd om inhoudelijke kaders te stellen, maar budget toe te kennen om
het ruimtelijke en financiële proces te kunnen faciliteren (fysieke planvorming en subsidieproces). Vragen
vanuit de raad over de cultuur-inhoudelijke kaders die ten grondslag moeten liggen aan de bouw, de
cultuur-inhoudelijke invulling van het gebouw en de financiële kaders voor toekomstig beheer en exploitatie
worden door het college lange tijd onvoldoende beantwoord.
Doordat er aan de voorkant van het proces onvoldoende aandacht is besteed aan het formuleren van de
culturele ambitie zijn hierover verschillende visies ontstaan. Gedurende het gehele project en zelfs tot op de
dag van vandaag is onduidelijk of en in welke mate met de ECI Cultuurfabriek een lokale, regionale en/of
bovenregionale functie wordt beoogd.
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Ook hebben er verschillen van inzicht bestaan over de wijze waarop binnen de stichting moet worden
samengewerkt en welke doelen moesten worden bereikt. Het risico op een gebrek aan synergie wordt al
tijdens de planvorming opgemerkt, maar er wordt onvoldoende op geacteerd. Omdat er onvoldoende is
geïnvesteerd in de synergie tussen de verschillende stichtingen die in Stichting ECI zouden opgaan, de
samenwerking met andere gebruikers van het gebouw (zoals amateurverenigingen en het Bonnefanten
Roermond) en een gezamenlijke, op onderzoek gefundeerde ambitie, is er sprake van een zwak cultureel
profiel. Gebruikers zijn weggetrokken, doelstellingen zijn in de praktijk niet haalbaar gebleken en de
stichting heeft zich tot nu toe vooral moeten concentreren op de organisatorische en financiële aspecten in
plaats van het inhoudelijke programma.
Conclusie 3.
Gebrekkige uitwerking culturele visie en beheer en exploitatie leidt tot problemen.
Uit het onderzoek blijkt dat de gebrekkige uitwerking van de culturele visie en de beheer en exploitatie van
bepalende invloed zijn op het succes van de ECI Cultuurfabriek. Nadat het gebouw is gerealiseerd en de
subsidiekaders zijn vastgesteld, heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het
programma van de ECI Cultuurfabriek overgedragen aan Stichting ECI.
De stichting wordt verantwoordelijk gehouden voor de opstartproblemen, terwijl een deel van deze
problemen vóór de start van de stichting voorkomen had kunnen worden door de gemeente. Voorbeelden
hiervan zijn de overgang van het personeel en de inventaris van het voormalig Centrum voor de Kunsten,
helderheid over het totaal aan kosten voor de stichting aan de gemeente en de keuze om de stichting geen
startkapitaal mee te geven. De stichting houdt de gemeente deels verantwoordelijk voor de financiële gaten
in de begroting en de tekorten die gelijk vanaf de start ontstaan. Als gevolg van deze dynamiek, waarbij de
stichting en de gemeente onvoldoende een modus operandi vinden waarbinnen de stichting kan opereren,
komt ook na de opening de cultuur-inhoudelijke functie op de tweede plaats en domineren financiële en
organisatorische problemen. Ook tussen de gebruikers van de ECI Cultuurfabriek loopt de samenwerking
dan niet naar behoren.
De samenwerking tussen de stichting en Bonnefanten Roermond komt niet van de grond, omdat er
onenigheid bestaat over de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van de invulling van de
verschillende functies.
Als gevolg van de gebrekkige uitwerking van de visie en het beheer en exploitatie, alsmede de negatieve
dynamiek tussen de stichting en de gemeente moet in mei 2013 de conclusie worden getrokken dat het
inhoudelijke programma meteen na de start van de ECI Cultuurfabriek niet in lijn is met de door de
gemeente gestelde ambitie.
Conclusie 4.
Het publieke belang heeft bij de besluitvorming om niet aan te besteden een ondergeschikte rol
gespeeld.
De vraag wat de rol van de gemeente moet zijn ten aanzien van het ECI complex (bijvoorbeeld eigenaar,
subsidieverstrekker, etc.), is vroeg in de ontwikkeling van het project onderwerp van discussie. Deze
discussie vindt niet plaats in de raad, maar in het planteam Roerdelta, het college en tussen college en de
ambtelijke organisatie. Vanaf 2007 tot en met de aankondiging van het college in de raad van de wens tot
aankoop van het gebouw in mei 2012, heeft het college geen standpunt over de mogelijke gemeentelijke rol
willen innemen anders dan dat de opties rondom het eigendom open zijn. Het college laat de mogelijke
rollen en bijbehorende risico’s wel onderzoeken in 2008. Het is duidelijk dat vanaf 2009 nadrukkelijk
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rekening wordt gehouden met een eigenaarsrol. Dat blijkt onder meer uit de totstandkoming en inhoud van
de intentieovereenkomst met Roerdelta BV en stichting BOEi. Hierin is onder andere de rol van de
gemeente als kandidaat-(mede)eigenaar opgenomen en wordt er rekening gehouden met het terugtreden
van stichting BOEi als kandidaat (mede)eigenaar. De raad wordt enkel over het sluiten van de
intentieovereenkomst geïnformeerd en niet over de afwegingen die er met betrekking tot de rol van de
gemeente zijn gemaakt. In het raadsvoorstel van juli 2009 over de ontwikkeling van het Cultuureiland heeft
het college wel aangegeven een vorm van eigendom voor te staan. Het college heeft de wens voor een
zekere garantstelling voor de maatschappelijke investering, vanwege de forse financiële inspanningen. De
raad stemt met dit voorstel in, maar de toekomstige rol van de gemeente in de ECI Cultuurfabriek wordt
tijdens de besluitvorming niet expliciet besproken. De raad beseft op dat moment niet dat de bevoegdheid
tot aankoop niet bij hem, maar bij het college ligt.
De handelingen en de besluitvorming van het college die vanaf het najaar 2009 volgen, zijn tegenstrijdig
aan de hierboven beschreven ingezette koers die in de richting ging van een vorm van eigendom en de
verantwoordelijkheden die daarbij horen. In het planteam vindt in de zomer van 2009 actieve aansturing
plaats op het vermijden van een openbare aanbesteding. Vanuit Roerdelta BV is de wens geuit dat een
bedrijf van het Volker Wessels-concern bouwt. In dezelfde periode wordt in het college opnieuw gesproken
over het eigenaarschap en de daarmee samenhangende vraag of er voor de realisatie sprake is van een
overheidsopdracht en er een openbare (Europese) aanbesteding moet plaatsvinden. Er worden drie
varianten geïnventariseerd. Het college kiest voor de variant waarbij de Roerdelta BV het
opdrachtgeverschap zal verkrijgen, het project zal ontwikkelen en waarbij de gemeente de optie openhoudt
om zo mogelijk tot aankoop over te gaan binnen de kaders die gesteld zijn door de raad en inachtneming
met regelgeving inzake staatssteun. Roerdelta kan op die manier voor eigen rekening en risico ontwikkelen
en de verantwoordelijkheid voor het al dan niet vormgeven van een aanbesteding ligt in de optie van het
college dan bij hen. De keuze voor deze variant is overeenkomstig de lijn die Roerdelta BV voorstaat. Uit
het onderzoeksdossier kan worden opgemaakt dat Roerdelta verschillende juridische adviezen rondom het
aanbestedingsvraagstuk heeft gevraagd en in ieder geval enkele van deze adviezen in het bezit van het
college waren. De raad is niet geïnformeerd over deze adviezen of het juridisch advies dat de gemeente
zelf opvraagt. Het college is ook intern en door externe partijen op verschillende momenten gewezen op de
risico’s die gepaard gingen met de keuze om de ontwikkeling niet als overheidsopdracht te beschouwen.
Het risico zat er onder meer in dat de prijsstelling voor de gemeente op een suboptimaal niveau uitkomt en
de gemeente een kans laat liggen op een betere prijsstelling. Daarnaast heeft de gemeente de schijn
tegen dat het niet om een overheidsopdracht gaat. Het feit dat Roerdelta BV voor eigen rekening en risico
ontwikkelt terwijl er sprake is van een miljoenentekort is opmerkelijk te noemen.
Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat er door het college en de organisatie is gezocht naar manieren
om tóch openbaar te kunnen aanbesteden. Bijvoorbeeld door overleg te voeren met subsidieverstrekkers
over voorwaarden waarbinnen de bouw kon worden uitgevoerd. Ook heeft het college bij Roerdelta niet
aangestuurd op een vorm van openbare aanbesteding. Zo heeft er geen toets plaatsgevonden aan de
gemeentelijke kaders voor aanbesteding (Waar voor je Geld I en II). De vraag was niet hoe openbare
aanbesteding kon worden gerealiseerd, maar of onderhandse aanbesteding en later het standpunt van
zelfrealisatie verdedigbaar was op een manier die geen afbreuk zou doen aan de reputatie van de
gemeente. Het publieke belang, namelijk een zo laag mogelijke prijs voor een kwalitatief goede realisatie
van het gebouw en het voorkomen van onrechtmatige handelingen door de gemeente, heeft in deze
afwegingen geen rol gespeeld.
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Conclusie 5.
Gedurende het project en de exploitatie is er een gebrek aan checks and balances en eenduidige
sturing op de integraliteit.
De lijn organisatie – directie – college.
De organisatie van het project ECI is situationeel en op basis van bestuurlijke voorkeuren ingericht. In de
periode 2007-2009 wordt er een projectstructuur ingericht. Dit gebeurt niet op basis van een projectplan en
een handleiding projectmatig werken, maar naar goeddunken van de betrokkenen. In de praktijk heeft dit er
toe geleid dat er tussen de bestuurders en de ambtelijke coördinator één op één werd geschakeld en de
directie niet in beeld was en dan ook geen verantwoordelijkheid droeg. Het ontbreken van de
verantwoordelijkheid op dit niveau heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks checks en balances op ambtelijk
niveau aanwezig waren. De directie heeft ook na 2009, het moment waarop de formele projectstructuur om
juridische redenen wordt afgebouwd, geen betrokkenheid. In de praktijk dragen uitvoerende ambtenaren
zowel operationele als tactische verantwoordelijkheid. Dit is op momenten als nuttig ervaren, in de korte tijd
waarin de Cultuurfabriek gerealiseerd moest worden was het een voordeel om snel te kunnen schakelen
met bestuurders. Deze informele constructie blijkt echter kwetsbaar wanneer er op ambtelijk en bestuurlijk
niveau geen overeenstemming is, er knelpunten aan het licht komen of er betrokken ambtenaren zouden
wegvallen (de kennis lag immers bij specifieke personen). Bovendien was het project hiermee onvoldoende
geborgd in de totale organisatiestructuur van de gemeente. Mede door ontbrekende borging van dit project
op directieniveau ontstond een overmatig sterke bestuurlijke operationele invloed en een overmatige
oriëntatie van de verantwoordelijke ambtelijke medewerkers op de bestuurders. Dat blijkt onder andere uit
de bestuurlijke selectie van enkele (ambtelijke en externe) betrokkenen bij het project, waar dat formeel een
verantwoordelijkheid van de directie was.
De sterke bestuurlijke betrokkenheid betekende in positieve zin dat er door het college en de organisatie
prioriteit aan het project werd gegeven. Hier staat tegenover dat er een sterk bestuurlijk stempel op het
project werd gezet dat niet altijd op ambtelijk advies of ambtelijke signalen was gestoeld. Bovendien is er
onvoldoende sprake geweest van collegiaal bestuur. Terwijl er in de planvormingsfase werd aangestuurd
op de betrokkenheid van twee portefeuillehouders (Cultuur en Financiën en Accommodaties), komt de
portefeuillehouder Cultuur gedurende het proces steeds verder op afstand te staan. Deze ontwikkeling
heeft onder meer tot gevolg dat er in de gehele ontwikkeling te weinig bestuurlijke sturing heeft
plaatsgevonden, met name op de vraag welke culturele ambitie bereikt moest worden, met wie en op welke
manier (zie ook conclusie 1). Doordat het ‘eigenaarschap’ van het ECI bij één specifieke portefeuillehouder
lag, hebben andere wethouders zich daarnaast onvoldoende vergewist van de financiële onderbouwing van
het project. Dit leidt na de opening van de ECI Cultuurfabriek tot onnodig lange discussies over de omvang
van de subsidie met de stichting.
De lijn college – raad.
De benodigde checks and balances ontbraken ook tussen raad en college. Vanaf de start van het project
of bij de besluitvorming over de ontwikkeling van de ECI zijn geen formele afspraken gemaakt over de wijze
en de frequentie van de informatievoorziening. Evenwel hanteert de gemeente Roermond najaar 2007 de
Handreiking Actieve en Passieve informatieplicht (gewijzigd op 3 april 2008) waarin normen zijn
opgenomen over wanneer de raad in ieder geval geïnformeerd moet worden. Het betreft complexe zaken
met een veelheid aan belangen of betrokkenen en/of een groot aantal raakvlakken met andere
beleidsterreinen, onderwerpen die maatschappelijk of mediagevoelig zijn en een onderwerp dat aanzienlijke
bestuurlijke, financiële of juridische consequenties of risico’s heeft of kan hebben. Normen die alle van
toepassing zijn op het ECI project. Relatief veel belangrijke informatie heeft in dit dossier de status van
'niet-openbaar’, zonder dat de gronden voor deze niet-openbaarheid deugdelijk zijn onderbouwd. Dit komt
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niet overeen met de letter én de geest van de Handreiking Actieve Informatieplicht en van de Wet
Openbaarheid van Bestuur. De raad wordt gedurende het project en ook na de start van stichting ECI
onvoldoende en op cruciale momenten onvolledig of zelfs niet geïnformeerd (zie ook conclusie 6). Hierdoor
is de raad niet in staat gesteld om de besluitvorming in het college te volgen en zelf voldoende
beargumenteerd besluiten te nemen.
De lijn gemeente – stichting (de governance).
De gemeente heeft een onderbouwde keuze gemaakt om het beheer en de exploitatie van de ECI
Cultuurfabriek onder te brengen in een stichting, met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.
In dit model staat de gemeente op afstand en heeft een relatie met de stichting als subsidieverstrekker (en
naar later blijkt als eigenaar van het gebouw). Ook is er een bewuste keuze gemaakt voor de invulling van
de Raad van Toezicht met personen die een sterke band met de gemeente Roermond hadden (in de
functies van voormalig wethouder en voormalig gemeentesecretaris). Deskundigheid kwam op de tweede
plaats en was in de periode 2011-2013 bijvoorbeeld op cultureel vlak niet volledig gedekt. De keuze voor
nauwe betrokkenheid bij de gemeente heeft ongelukkig uitgepakt. De gedetailleerde kennis over het ECI
project wordt door de Raad van Toezicht benut in de discussie tussen gemeente en stichting over de
financiële randvoorwaarden. Deze kennis ontbreekt op bestuurlijk niveau bij de gemeente. Daarnaast
baseert het college zich het ene moment op de argumenten van zijn eigen organisatie en het andere
moment op de argumenten van de RvT. Het gebrek aan kennis bij het bestuur, de band met de voormalig
wethouder/lid RvT en het feit dat de RvT zeer stellig in haar standpunt is, maakt dat de discussie over de
financiële randvoorwaarden zeer lang duurt.
In de statuten is vastgelegd dat het college de leden van de RvT benoemt. Bij de start van de stichting is
dat een logische keuze. Om onafhankelijk bestuurlijk toezicht te kunnen borgen, is het echter van belang
dat de gemeente deze rol na de start niet langer heeft. Na het aftreden van de leden van de RvT in 2013,
benoemt het college echter opnieuw de nieuwe leden. Hoewel deze leden geen nauwe band met de
gemeente hebben en deskundigheid beter is geborgd, gaat het om een benoeming die niet leidt tot de
benodigde distantie. Na het aftreden van deze leden van de RvT in 2014 benoemt het college wederom de
leden van de RvT. Dit keer is dat o.a. de algemeen directeur van het adviesbureau dat zowel de quick scan
naar de exploitatieopzet als het ondernemingsplan voor de stichting heeft opgesteld en tevens interim
capaciteit levert aan de gemeente voor de afdeling Welzijn/cultuur. Dit betekent dat opnieuw de benodigde
distantie ontbreekt.
De financiële problematiek die bij de stichting vanaf de opening ontstaat en de discussie tussen gemeente
en stichting over de financiële randvoorwaarden zorgen voor een verstoorde dynamiek. De invulling van de
formele rollen en verantwoordelijkheden komt hierdoor onder druk te staan. De stichting en de gemeente
houden elkaar verantwoordelijk voor het niet behalen van de ambities en de organisatorische en financiële
problemen n van de ECI Cultuurfabriek. Dat heeft tot gevolg dat de stichting onvoldoende haar
verantwoordelijkheid neemt voor de exploitatie en de gemeente terughoudend is in het nemen van
verantwoordelijkheid voor beslissingen die reeds vóór de start van de stichting zijn gemaakt. Bijvoorbeeld
ten aanzien van het ontbreken van een startkapitaal, de problemen bij de overgang van personeel en
inventaris van het CK naar de stichting en beslissingen ten aanzien van de inrichting van het gebouw.
Tegelijkertijd is de gemeente heel dicht op de stichting gaan zitten om haar op haar verantwoordelijkheden
te controleren. Hoewel dit begrijpelijk is gezien het maatschappelijk en financieel risico dat de gemeente
loopt als de stichting het niet redt, is deze vervlechting in strijd met de keuze voor het huidige model
waarbij de gemeente op afstand staat en exploitatie en beheer onder verantwoordelijkheid van de stichting
valt.
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Het lange tijd niet borgen van voldoende deskundigheid over de gehele linie (juridisch, financieel, cultureelinhoudelijk, P&O en gemeente) en de nauwe betrokkenheid en kennis van de RvT bij de gemeente en van
de gemeente bij de stichting getuigt van onvoldoende checks and balances.
Conclusie 6.
Archief- en dossiervorming ECI Cultuurfabriek is van onvoldoende kwaliteit.
De wijze van archivering is van onvoldoende kwaliteit en voldoet niet aan de vereisten die de Archiefwet en
de Archiefregeling stellen. Het dossier dat aan de onderzoekscommissie ter beschikking is gesteld, bestaat
uit 42 ordners met papieren documenten. De structuur van de ordners is onvoldoende duidelijk. Er zit geen
of een beperkte chronologie of thematische ordening in de afzonderlijke dossiers. Ook is de status van
documenten (concept of definitief) geregeld niet duidelijk. Deze wijze van dossier- en archiefvorming
bemoeilijkt de democratische controle, wat een van de belangrijkste redenen is voor wet- en regelgeving op
dit vlak. Van belang hierbij om op te merken is dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de dossiers
in de eerste plaats bij medewerkers van de betrokken afdeling(en) ligt. Daar is immers de kennis van het
dossier aanwezig.
Conclusie 7.
Raad is onvoldoende, onvolledig en op onderdelen niet geïnformeerd over het project ECI
Cultuurfabriek
Op basis van de normen ten aanzien van actieve en passieve informatieplicht van de gemeente Roermond
en artikel 169 van de Gemeentewet blijkt dat het college de raad onvoldoende, onvolledig en op onderdelen
niet geïnformeerd heeft over het project ECI Cultuurfabriek.
In de planvormingsfase is de informatievoorziening met name gericht op het procesverloop, bijvoorbeeld
ten aanzien van de totstandkoming van het Programma van Eisen, de subsidieaanvragen en het sluiten van
de intentieovereenkomst. De raad wordt niet geïnformeerd over de inventarisatie die het college laat
uitvoeren naar mogelijke gemeentelijke rolinvulling (bijvoorbeeld de rol van eigenaar en de risico’s die
hiermee gepaard gaan). Dat hier in het college over wordt beraadslaagd onttrekt zich aan het zicht van de
raad. In de totstandkomingsfase vanaf 2009-2012 is de informatievoorziening eveneens voornamelijk
procedureel van aard. In deze periode wordt er nagedacht over de toekomstige rol van de gemeente, de
vormgeving van en samenwerking met de stichting en andere gebruikers van de ECI Cultuurfabriek en de
mogelijke vorm van aanbesteding. De frequentie waarmee de raad over deze onderwerpen wordt
geïnformeerd, is zeer summier. De raad wordt zelfs in het geheel niet geïnformeerd over juridische
adviezen met betrekking tot het eigendom en het al dan niet vormgeven van een aanbestedingsprocedure.
Gedurende de eerste maanden van de exploitatiefase vanaf september 2012 ontstaan er financiële en
organisatorische problemen bij de stichting ECI en verschil van inzicht tussen de stichting (en Raad van
Toezicht) en het college. De raad wordt hier pas eind januari 2013 over geïnformeerd. Gezien de
complexheid, het maatschappelijk belang en de risico’s van het project moet de conclusie worden
getrokken dat de raad gedurende het proces onvoldoende en op onderdelen onvolledig is geïnformeerd.
De status van documentatie, met name waar het gaat om het eigendom en het al dan niet vormgeven van
een aanbesteding, is hier mede debet aan. Veel informatie in dit dossier is door het college als nietopenbaar bestempeld. De keuzes voor de niet-openbaarheid van deze documenten zijn niet voldoende
gemotiveerd. De informatie is van cruciaal belang om onderbouwde keuzes en inschattingen te kunnen
maken en had dan ook voor de raad raadpleegbaar moeten zijn.
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5.

Aanbevelingen.

a. Toelichting vooraf.
Op basis van de conclusies uit het onderzoek door Necker van Naem heeft de onderzoekscommissie ECI
aanbevelingen geformuleerd. Die treft u hieronder aan.
Voor wie zijn de aanbevelingen bestemd? De aanbevelingen zijn bestemd voor het gemeentebestuur van
Roermond.
Dat betekent dat ze dus bestemd zijn voor de gemeenteraad en het college, maar ze gaan ook de
ambtelijke organisatie aan. Sommige aanbevelingen betreffen verhoudingen en betrekkingen zoals die
bestaan tussen het college en raad en tussen college en ambtelijke organisatie.
Het rapport kan overigens gelezen worden door iedereen die belangstelling heeft voor cultuur en
besluitvorming in Roermond.
De onderzoekscommissie heeft bij de opstelling van aanbevelingen geen rekening gehouden met
belendend onderzoek en stukken die buiten de afgebakende onderzoeksperiode vallen (de afbakening liep
tot 6 november 2013). Het nadien openbaar geworden BMC-onderzoek (herstelplan) en ook perspublicaties
over een onderzoek van het Openbaar Ministerie en taxatieverschillen rond de aankoop van de ECI
Cultuurfabriek zijn dus niet meegenomen. De onderzoekscommissie ECI heeft overigens wel kennis
genomen van het BMC-onderzoek en wat over de taxatiekwestie rond de aankoop van de ECI
Cultuurfabriek in de pers werd vermeld.
De onderzoekscommissie gaat er van uit dat de taxatiekwestie onderdeel is van het onderzoek van het
Openbaar Ministerie. De onderzoekscommissie is niet nader in deze zaak gedoken.
De onderzoekscommissie hecht er overigens aan, te vermelden dat er geen enkel contact is geweest met
het Openbaar Ministerie ook niet door bureau Necker van Naem. Er zijn dus geen afspraken gemaakt, ook
niet over een taakverdeling in het onderzoek.
b. Aanbevelingen onderzoekscommissie ECI.
Aanbeveling 1.
Bestuurlijke afwegingen ten dienste van het publieke belang.
De onderzoekscommissie doet de aanbeveling aan het college van B&W om afwegingen met betrekking tot
grote, complexe projecten altijd en allereerst op transparante wijze en vanuit het publieke belang te maken.
Dit lijkt evident en wellicht zelfs een open deur. Evenwel concludeert het onderzoeksbureau dat er in het
geval van het ECI-project geen (niet voldoende) sprake is geweest van het transparant afwegen van het
publieke belang dat primair werd beoogd.
Dat betekent dat er bij grote projecten steeds een heldere probleemanalyse moet worden gemaakt waarin
het doel en de ambitie van het project duidelijk worden benoemd, kansen en risico’s worden
geïnventariseerd, beargumenteerd en van maatregelen worden voorzien. Er had eerder duidelijk moeten
worden: wat is de culturele visie van het gemeentebestuur en de partners in het cultuurnetwerk en wat
betekent dat voor de verbouwing, inrichting en exploitatie van de ECI-Cultuurfabriek.
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Op basis van een gedegen probleemanalyse kunnen maatschappelijke doelen en middelen in relatie tot
elkaar worden bezien en kan er een weging worden gemaakt die uitgaat van het maatschappelijk doel en
het daarmee verband houdende publieke belang.
Een gemeentebestuur moet dus goed nagaan: gaan we er alleen over of niet? Als het gemeentebestuur
qua taken, bevoegdheden en/of middelen afhankelijk is van andere(n) moet het zich goed met die
andere(n) verstaan.
Het maken van een analyse kan dus inhouden dat het gemeentebestuur zich teveel terugtrekt in een eigen
wereld, terwijl een project juist een door vele actoren gedragen project moet zijn met tal van organisaties of
functionarissen die elk een rol hebben om het grotere doel te realiseren. Dan is netwerkgerichtheid van het
gemeentebestuur en andere actoren (organisaties) vereist.
Die netwerkgerichtheid moet bij voorkeur uitmonden in een gezamenlijk arrangement van een gedeelde
visie, van doelstellingen en bundeling van kennis, budget en andere middelen. In populaire termen gesteld:
wat cultuur in de Roermondse praktijk is, is niet slechts een zaak van het gemeentebestuur alleen, maar
van tal van cultuurdragers, initiatiefnemers, onderwijsgevenden, marketeers, exploitanten en anderen die
elkaar moeten vinden. Dirigistisch bestuur is ongewenst tenzij er patstellingen bestaan. Soms zal een
gemeentebestuur een rol als procesmanager vervullen (regiefunctie), dus om de bal in het spel te brengen
of te houden.
Voor aanbestedingsvraagstukken geldt in het bijzonder dat transparante afwegingen moeten worden
gemaakt. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen van onrechtmatig handelen door de
gemeente en ook het voorkomen van de schijn hiervan.
Aanbeveling 2.
Informatievoorziening aan de raad volgens wet- en regelgeving.
De gemeente Roermond heeft normen vastgesteld over de wijze waarop en wanneer het college de raad
informeert. Daarnaast zijn er normen vastgelegd in de Code voor goed openbaar bestuur, de
Gemeentewet en de Wet Openbaarheid van Bestuur.
De onderzoekscommissie beveelt het college op basis van het onderzoek naar het ECI-project aan om
deze normen als referentiepunt te gebruiken en toe te passen, onder andere ten aanzien van grote,
complexe projecten.
Het verdient daarnaast de aanbeveling aan college en raad om de bestaande Handreiking Actieve en
Passieve informatieplicht te evalueren en te herijken. In het kader van de behandeling van de rapportage
van de werkgroep integriteit (in 2013) heeft de raad reeds aangegeven de toepassing van onder meer de
Handreiking (regelmatig) te willen evalueren. Op die manier stellen college en raad opnieuw de kaders en
afspraken over informatievoorziening met elkaar vast.
Er dient daarbij speciale aandacht te zijn voor afspraken ten aanzien van de procedure van
informatievoorziening tijdens grote, complexe projecten. Ook dienen de afspraken hierover helder en
concreet te zijn, zodat er geen ruis kan ontstaan.
Aanbeveling 3.
Voldoende ‘checks and balances’ organiseren.
Een behoorlijk proces van besluitvorming kenmerkt zich door ‘checks and balances’ bij voorbereiding,
besluitvorming en uitvoering. Er zijn dus, anders gesteld, gewichten en tegenwichten nodig. De
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onderzoekscommissie beveelt het college aan dit op een actieve wijze vorm te geven en in de verschillende
lijnen, organisatie – college – raad – externe partijen (governance), toe te passen.
Het feit dat de commissie met deze aanbeveling komt, vloeit voort uit de vaststelling dat rond de ECI
Cultuurfabriek opeenvolgende colleges van B&W de raad soms actiever en meer expliciet van visies,
analyses of voornemens hadden kunnen voorzien. Colleges hadden de raad niet slechts moeten bijpraten
maar meer in stelling kunnen brengen, bij voorbeeld door de afspraak te maken om, om de zoveel weken te
komen met een voortgangsrapport (met keuzen). Omgekeerd, de gemeenteraad leunde soms achterover
en had zich minder afwachtend moeten opstellen. Goed bestuur heeft volgens de onderzoekscommissie
dus baat bij betere communicatie c.q. interactief verkeer. Het college heeft er baat bij als zij de raad
bindend kan meenemen in een traject, terwijl de raad anderzijds de kans moet hebben om het college te
controleren, en dus te steunen of terug te fluiten.
Hierbij geldt de relevante wetgeving (Gemeentewet, Wet Openbaarheid van Bestuur, Code goed openbaar
bestuur, etc.) en daarnaast gelden de eigen Roermondse normen (bijvoorbeeld ten aanzien van het
aanbestedingsbeleid, informatievoorziening en het subsidiebeleid).
In het bijzonder is het belang van checks and balances bij grote projecten aanwezig, die immers een eigen
dynamiek kennen en waarbij tussen actoren een zeker vertrouwen moet kunnen bestaan dat op een
doeltreffende, doelmatige en rechtmatige wijze wordt gehandeld. Checks and balances zijn ingebouwd om
hier zicht op te kunnen houden.
De onderzoekscommissie beveelt het college en de ambtelijke organisatie tevens aan om in dergelijke
complexe trajecten extra aandacht te besteden aan de organisatie en invulling van checks and balances. Er
dient in ieder geval duidelijk te zijn wie het project ambtelijk en politiek-bestuurlijk coördineert en dus
aanspreekbaar is.
Dit soort processen en situaties ontstaan bij grote, complexe ruimtelijke projecten waarin onder tijdsdruk
beslissingen moeten worden gemaakt, maar het pleidooi voor gewichten en tegenwichten kan evengoed
worden toegepast op bijvoorbeeld ICT-projecten of de wijze waarop de decentralisaties worden uitgevoerd.
Wanneer aan de voorkant wordt zorggedragen voor voldoende checks and balances is controle op de
uitvoering van formele taken, rollen en bevoegdheden gewaarborgd. In het specifieke geval van de ECI
Cultuurfabriek beveelt de onderzoekscommissie aan dat de gemeente (college, ambtelijke organisatie en
raad) congruent handelt in overeenstemming met het gekozen governance-model.
Aanbeveling 4.
Stel een kader op voor grote projecten.
De gemeente Roermond heeft in de afgelopen jaren tal van grote projecten mede helpen vormgeven. Om
goed onderbouwde en navolgbare afwegingen in een groot project mogelijk te maken, bevelen wij het
college en de ambtelijke organisatie aan een handboek en/of een leidraad grote projecten op te stellen dat
voorschriften bevat voor de manier waarop de gemeente deze projecten wilt sturen.
Handboek nodig
In deze leidraad en/of handboek kunnen de volgende onderdelen worden opgenomen:
/ taken, bevoegdheden, rollen en verantwoordelijkheden van (leden van) de ambtelijke organisatie,
college en raad;
/ onderdelen die projectplannen dienen te bevatten. In ieder geval moet duidelijkheid bestaan over de
doelstelling van het project, de maatschappelijke effecten (het resultaat), eventuele alternatieven, de
financiële onderbouwing en de risico’s in termen van geld, tijd en kwaliteit;
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/
/
/

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken ambtelijke medewerkers;
de fasering van een project en de momenten waarop besluitvorming plaats dient te vinden en wie in die
gevallen bevoegd is besluiten te nemen;
de wijze van (tussentijdse) informatievoorziening richting college en de raad, waarbij in ieder geval
aandacht dient te zijn voor risico’s met betrekking tot tijd, geld en kwaliteit en de wijze van
samenwerking met externe partners.

Projectplan nodig
Het verdient daarbij tevens aanbeveling dat het college voorafgaand aan een project door de raad een
projectplan laat goedkeuren dat ingaat op de hierboven genoemde onderdelen. Op die manier heeft de
raad duidelijk in beeld waar hij ‘ja’ tegen zegt. Rond de ECI Cultuurfabriek was dit in het verleden niet altijd
duidelijk.
Aanbeveling 5.
Maak als raad en college nieuwe afwegingen over de openbaarheid van informatie.
De onderzoekscommissie beveelt raad en college aan om het gesprek aan te gaan over regels inzake
openbaarheid van documenten en de hierbij toe te passen uitgangspunten en procedures.
De onderzoekscommissie beveelt het college en raad daarbij aan bij de besluitvorming over de status van
informatie altijd het publieke belang voorop te stellen. Daarbij zou de Wet openbaarheid van bestuur
leidend moeten zijn.
Ook normen ten aanzien navolgbaarheid van besluitvorming en bereidheid tot publieke verantwoording
moeten altijd worden toegepast bij het besluiten over de status van informatie.
Het college dient dan ook terughoudender te zijn in het opleggen van de status van niet-openbaarheid en/of
geheimhouding. Er moet opgeruimd worden in het woud van termen waarvan de status niet steeds duidelijk
is. Denk aan termen als: “gedeeltelijk openbaar”, “geheim”, vertrouwelijk”, “vertrouwelijk tot ….”, ”embargo
tot …..”, “ voor de raad ter inzage…”. Tevens dient nader bezien te worden of stukken een toegekende
status eeuwig dienen te houden, waar tijdelijkheid wellicht ook kan volstaan.
Deze overwegingen betekenen vooral ook het actiever toepassen van het uitgangspunt van de gemeente
Roermond, namelijk ‘openbaar wat kan’ en het actiever delen van informatie met de raad waar dit
noodzakelijk of wenselijk is.. Hier dienen college en raad gezamenlijk afspraken over te maken.
Aanbeveling 6.
Draag zorg voor een adequate dossier- en archiefvorming.
Een adequate archivering is een randvoorwaarde om democratische controle mogelijk te maken. Om die
reden heeft de wetgever regels bepaald omtrent de wijze waarop archief- en dossiervorming dient plaats te
vinden, namelijk in de Archiefwet. De gemeente Roermond beschikt ook over eigen regels ten aanzien van
archief- en dossiervorming (onder meer neergelegd in de gemeentelijke Archiefverordening van 2007). De
onderzoekscommissie beveelt het college ten strengste aan de regels voor de dossier- en archiefvorming
consequent toe te laten passen, zeker ook voor (majeure) projecten, en op basis van steekproefsgewijze
controle toe te zien op de naleving ervan.
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Bijlage.
Onderzoeksrapport.
In opdracht van de onderzoekscommissie ECI is het onderzoek uitgevoerd en het onderzoeksrapport
opgesteld door:
Necker van Naem b.v.
Postbus 85203
3508 AE Utrecht
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1 Onderzoeksverantwoording
1.1 / Aanleiding raadsonderzoek
De Elektro Chemische Industrie (ECI) is een vervallen complex in het gebied ‘Roerdelta’ aan de rand van de
stad van Roermond. Al jaren gaan er stemmen op om de ontwikkeling van het ECI-complex op te pakken.
Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het gebied waarin het ECI zich bevindt, Roerdelta. In 2007 wordt
door het voormalig college besloten om de ontwikkeling van het pand opnieuw op te pakken. De
gemeenteraad besluit in 2009 om op basis van een business case (haalbaarheidsonderzoek 2009) het ECIcomplex te ontwikkelen. ECI krijgt een culturele bestemming. Culturele instellingen zoals het poppodium de
Azijnfabriek, het Centrum voor de Kunsten en het Filmhuis die voorheen in de binnenstad van Roermond
waren gevestigd, worden gehuisvest in wat de ECI Cultuurfabriek zal gaan heten. Samen vormen zij de
nieuwe Stichting ECI. De ontwikkeling gebeurt voor eigen rekening en risico van Roerdelta B.V., de eigenaar
van het complex. In 2012 besluit het college uiteindelijk het pand aan te kopen. Zij wordt eigenaar van het
pand en subsidieert de Stichting ECI die in het pand gevestigd is.
In het voorjaar van 2013 wordt duidelijk dat de culturele Stichting ECI met een exploitatietekort kampt van
ruim € 500.000. Uit een informatiebijeenkomst met de directeur en twee leden van de Raad van Toezicht
van Stichting ECI blijkt onder meer dat er verschil van inzicht is ontstaan over de hoogte en samenstelling
van het door de gemeente aan de stichting beschikbaar gestelde subsidiebedrag. 1 De verschillen van
inzicht tussen de gemeente en Stichting ECI en het ontstane exploitatietekort vormen voor de raad
aanleiding om de onderzoeksbevoegdheid van de raad in te zetten. Op 2 oktober 2013 wordt een
voorbereidingscommissie ingesteld. Deze voorbereidingscommissie heeft de opdracht een onderzoek naar
de Cultuurfabriek ECI voor te bereiden. De voorbereidingscommissie adviseert de raad een onderzoek in te
stellen op basis van artikel 84 Gemeentewet.
Op 19 december 2013 besluit de raad in te stemmen met het voorstel en de leden van de
onderzoekscommissie te benoemen en opdracht te geven een onderzoek te doen naar de ECI
Cultuurfabriek 2. De opdracht luidt inzicht te geven in het gehele feitenrelaas: inzicht in het wat, hoe en
waarom in het ECI-dossier. Het gaat daarbij om een analyse van bestuurlijke aspecten van de ECI
Cultuurfabriek, in het bijzonder de historie, de informatieverschaffing en de besluitvorming, de
verantwoordelijkheidsverdeling (in kwestie is er sprake van “geschakeld bestuur”) en de uitvoering, en
budget- en managementaspecten. Ook dient het onderzoek inzicht te verschaffen of het ECI-dossier nog
risico’s in zich heeft. Doel is dus beschrijving en inzichtverwerving zodat daarvan geleerd kan worden
voortoekomstige projecten (preventie en beheersing). Richtsnoer bij de uitvoering van het onderzoek is het
advies van de voorbereidingscommissie onderzoek ECI. Dit advies is opgenomen in bijlage 1.
De raad heeft op 19 december 2013 ook besloten de onderzoekscommissie de bevoegdheid te geven om onder haar verantwoordelijkheid- een extern onderzoeksbureau c.q. externe adviseurs de opdracht te
verlenen tot uitvoering van het onderzoek waarbij de commissie als begeleidingscommissie bij de uitvoering
van het onderzoek functioneert. Dit heeft geresulteerd in een aanvraag aan onderzoeksbureaus, door de
onderzoekscommissie vastgesteld op 23 januari 20143. Na een selectieprocedure is door de
onderzoekscommissie besloten de opdracht voor de uitvoering van het onderzoek te gunnen aan Necker
van Naem.
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1.2 / Doel- en vraagstelling onderzoek
Doelstelling
Het doel dat de onderzoekscommissie met dit onderzoek nastreeft is ten eerste om de gemeenteraad inzicht
te verschaffen in het gehele procesverloop (feitenrelaas). Ten tweede heeft het onderzoek tot doel om lering
te trekken voor toekomstige majeure projecten (preventie en beheersing). Necker van Naem heeft deze
doelstelling overgenomen.
Centrale vraag
Necker van Naem heeft na overleg met de onderzoekscommissie de volgende centrale onderzoeksvraag
geformuleerd:
Hoe is het besluitvormings- en informatieproces inzake de planvorming, ontwikkeling en exploitatie van de
ECI Cultuurfabriek verlopen en welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor de toekomst?

1.3 / Afbakening: actoren, onderzoeksperiode en fasering
Focus ligt op betrokken actoren binnen de gemeente
Necker van Naem richt zich in haar onderzoek primair op het handelen door de gemeente Roermond en de
wijze waarop contacten met derden (bijvoorbeeld projectontwikkelaars en Stichting ECI) is verlopen.
Onderzoeksperiode
Het onderzoek dient de periode te bestrijken vanaf het moment dat de invulling van de ECI als culturele
functie in beeld kwam in 2007 t/m de recente raadsinformatiebrief inzake de ECI van 6 november 2013
(waarin ook melding is gemaakt van het door de nieuwe Raad van Toezicht vastgestelde
ondernemingsplan). De onderzoeksperiode is daarom afgebakend tot de periode 2007 – november 2013.
Fasering
Necker van Naem onderscheidt drie fasen in de afgebakende onderzoeksperiode:
/ Fase 1 (2007 – juni 2009): de planvorming voor de ECI Cultuurfabriek;
/ Fase 2 (juni 2009 – september 2012): De totstandkoming van de ECI Cultuurfabriek (waaronder de
bouw, de inrichting van de governance-structuur en het subsidiekader);
/ Fase 3 (september 2012 – november 2013): De exploitatie voor de ECI Cultuurfabriek.

1.4 / Deelvragen
De centrale vraag is door Necker van Naem uitgewerkt in een aantal onderzoeks-deelvragen, welke in
overleg met de onderzoekscommissie zijn vastgesteld.
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Planvorming Cultuurfabriek (2007 – juni 2009)
1.

2.

Hoe zijn de plannen voor de Cultuurfabriek tot stand gekomen? Op basis van welke informatie en
adviezen zijn deze plannen tot stand gekomen en heeft besluitvorming plaatsgevonden en wie waren
hierbij betrokken?
Hoe heeft in deze periode de informatievoorziening aan en besluitvorming door de gemeenteraad
plaatsgevonden?

Totstandkoming Cultuurfabriek (juni 2009 – 1 september 2012)
Bouw: ruimtelijk-fysieke aspecten van de totstandkoming van de Cultuurfabriek
3.

4.

Hoe is, na het vaststellen van het kader in 2009, uitvoering gegeven aan het ruimtelijke en fysieke deel
van de totstandkoming van de ECI Cultuurfabriek? Op basis van welke informatie en adviezen zijn deze
plannen tot stand gekomen en wie waren hierbij betrokken?
Hoe heeft ten aanzien van de bouw de informatievoorziening aan en besluitvorming door de
gemeenteraad plaatsgevonden?

Governance-structuur Cultuurfabriek: eigendom bij gemeente, exploitatie door Stichting ECI
5.
6.
7.
8.

Hoe en wanneer is de keuze gemaakt om eigenaar te worden van de Cultuurfabriek? Op basis van
welke informatie en adviezen is dit gebeurd en wie waren hierbij betrokken?
Hoe is de keuze voor de governance-structuur tot stand gekomen? Op basis van welke informatie en
adviezen is dit gebeurd en wie waren hierbij betrokken?
Hoe is vervolgens uitvoering gegeven aan die keuze en is de governance-structuur opgezet en
ingericht? Wie zijn hier op welk moment bij betrokken geweest?
Hoe heeft ten aanzien van het juridisch construct de informatievoorziening aan en besluitvorming door
de gemeenteraad plaatsgevonden?

Subsidiekader: inhoudelijke en financiële afspraken over de Cultuurfabriek
9.

Op welke wijze is het subsidiekader tussen de gemeente en de Stichting ECI tot stand gekomen? Op
basis van welke informatie is dit subsidiekader tot stand gekomen en wie waren hierbij betrokken?
10. Hoe heeft ten aanzien van het subsidiekader de informatievoorziening aan en besluitvorming door de
gemeenteraad plaatsgevonden?
Exploitatie Cultuurfabriek (1 september 2012 – 3 november 2013)
11. Hoe is, na de oprichting van Stichting ECI, invulling gegeven aan de verschillende
verantwoordelijkheden van respectievelijk Stichting ECI en de gemeente Roermond?
12. Welke verklaringen zijn er te geven voor het ontstane exploitatietekort (zowel aan de kosten- als aan de
opbrengstenkant)?
13. Hoe heeft in deze periode de informatievoorziening aan en besluitvorming door de gemeenteraad
plaatsgevonden?

1.5 / Onderzoeksuitvoering
Rolverdeling onderzoekscommissie en onderzoeksbureau
Het rapport is opgesteld door onderzoeksbureau Necker van Naem. Zij draagt in dezen de
verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze onderzoeksrapportage inclusief de conclusies.
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In een apart document worden door onderzoekscommissie aanbevelingen gedaan die voortvloeien uit het
voorliggende onderzoek. Deze aanbevelingen zijn de verantwoordelijkheid van de onderzoekscommissie.
Toelichting op het onderzoeksproces
Het onderzoeksproces is uitgevoerd in nauwe afstemming tussen het onderzoeksbureau en de
onderzoekscommissie. Op 25 februari heeft een startbijeenkomst van het onderzoek plaatsgevonden.
Vervolgens is er op 13 maart een informatiebijeenkomst voor het college en betrokken ambtenaren
georganiseerd. In die bijeenkomst is het onderzoeksproces en rechten en plichten van betrokkenen
toegelicht. In een separaat gesprek met de ambtelijke organisatie is een toelichting gegeven op het
onderzoeksdossier dat aan het onderzoeksbureau is overhandigd. Het dossier bevatte een aantal
documenten waarop geheimhouding rustte. Naar aanleiding van de vraag van de onderzoekscommissie om
het dossier over te dragen, heeft het college op 11 maart 2014 besloten de geheimhouding op te heffen met
uitzondering van één document. De onderzoekscommissie en het onderzoeksbureau hebben inzage kunnen
hebben in dit betreffende document. Daarnaast heeft het college een aantal van de documenten als ‘niet
openbaar’ in het kader van artikel 10 en 11 van de Wob bestempeld. Een lijst met documenten is
toegestuurd aan de onderzoekscommissie. Een onderbouwing voor de status van deze documenten is
daarbij niet gegeven. Het onderzoeksdossier is door de ambtelijke organisatie samengesteld en beslaat 42
ordners met vrijwel geheel papieren documenten. Daarnaast zijn documenten opgevraagd bij de griffie.
Deze documenten hadden voornamelijk betrekking op de wijze van betrokkenheid van de raad bij het
dossier. Deze documenten zijn wel digitaal aangeleverd. De onderzoeksvragen zijn leidend geweest in de
samenstelling van het dossier.
De wijze van samenstelling van het dossier bleek in de uitvoering van het onderzoek niet gemakkelijk
hanteerbaar (zie ook conclusie 6). Om die reden was het onder meer noodzakelijk om de ambtelijke
organisatie te vragen naar de vindplaats van een aantal concrete documenten. Na navraag bleken vrijwel
alle documenten vindbaar in het onderzoeksdossier.
In maart zijn met betrokkenen bij de ECI Cultuurfabriek en SDK Vastgoed en Van Pol Beheer
kennismakingsgesprekken gevoerd. In het gezamenlijke gesprek met SDK Vastgoed en Van Pol Beheer
hebben de betrokken directeuren aangegeven geen medewerking te verlenen aan oriënterende gesprekken
of interviews in het kader van dit onderzoek. Raadslid de heer Van Rey heeft aangegeven niet mee te willen
werken aan het onderzoek. Tot slot heeft mevrouw Paulussen aangegeven geen medewerking te kunnen
geven. De motivatie van betrokkenen om geen medewerking te verlenen is opgenomen in bijlage 2.
In de periode maart – april is een deel van de dossierstudie uitgevoerd. De onderzoekscommissie heeft in
dezelfde periode een voorstel in het kader van oriënterende gesprekken vastgesteld (zie ook bijlage 2). In dit
voorstel is opgenomen met wie het onderzoeksbureau een oriënterend gesprek zou voeren. Deze
gesprekken hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden in de periode 18 maart en 1 april.
Op 7 april 2014 heeft een tweede bijeenkomst met de onderzoekscommissie plaatsgevonden. Hierin zijn de
eerste bevindingen van het onderzoek teruggekoppeld aan de commissie. Ook is gesproken over de vorm
van de rapportage en de te interviewen personen. De onderzoekscommissie heeft vastgesteld wie te
interviewen. Deze interviews hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden in de periode 15 april tot en met 7 mei.
Aan geïnterviewde personen is een verslag toegestuurd van het gesprek. Respondenten hebben de
mogelijkheid gehad om wijzigingen aan te brengen in het verslag en het gewijzigde verslag te accorderen.
De verslagen hebben voor de leden van de onderzoekscommissie vertrouwelijk ter inzage gelegen (zie ook
bijlage 2 voor een toelichting op de werkwijze bij oriënterende gesprekken en interviews).
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Op 7 mei heeft de derde bijeenkomst met de onderzoekscommissie plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is
gesproken over de conceptrapportage inclusief concept-analyse en concept conclusies. De
feitenreconstructie (de bevindingen) zijn op 12 mei aangeboden aan de ambtelijke organisatie in het kader
van een feitenverificatie. Op 19 mei heeft de ambtelijke organisatie het onderzoeksbureau een reactie doen
toekomen. De ambtelijke organisatie gaf aan behoefte te hebben aan een gesprek over de ambtelijke
reactie. Deze had ten eerste betrekking op de inhoud van de opmerkingen en ten tweede over de omgang
van het onderzoeksbureau met vertrouwelijke documenten. Een deel van de vertrouwelijke documenten was
afkomstig van externe partners. De ambtelijke organisatie heeft aangegeven er geen zicht op te hebben of
deze documenten officieel aan de gemeente ter beschikking zijn gesteld en of hier voorwaarden aan zijn
verbonden.
Op 25 juni heeft een vierde bijeenkomst met de onderzoekscommissie plaatsgevonden. De commissie is
akkoord gegaan met het voorstel van het onderzoeksbureau voor de verwerking van de ambtelijke reactie.
Ook zijn de conclusies en de analyse opnieuw besproken. De wijze van verwerking is in een document
toegestuurd aan de ambtelijke organisatie. In deze vierde bijeenkomst heeft de onderzoekscommissie
tevens besloten om een aantal passages uit niet-openbare documenten van externe partners, voor
raadsleden vertrouwelijk ter inzage te leggen. Op die manier werd beoogd om recht te doen aan de status
van de documenten en tevens uit het oogpunt van democratische controle, inzicht te geven aan het
volksvertegenwoordigende orgaan (de raad).
Na verwerking van aanpassingen, is de gehele concept-eindrapportage door Necker van Naem op 4 juli
aangeboden aan de onderzoekscommissie. Deze heeft -met aangeving van enige laatste tekstuele
wijzigingen- de onderzoeksrapportage en de conclusies vastgesteld in haar vergadering van 9 juli 2014.

1.6 / Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is de onderzoeksverantwoording opgenomen. Hoofdstuk 2 bevat de analyse, die leidt tot de
conclusies in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is de feitenreconstructie opgenomen, waarin de drie fasen van
planvorming, totstandkoming (bouw, governance, subsidiekader) en de exploitatie behandeld. Tot slot is een
aantal bijlagen opgenomen:
/
/
/
/
/
/
/
/

Advies van de voorbereidingscommissie over de insteek van het onderzoek (bijlage 1);
Onderzoeksprotocol dat naar betrokken personen in het kader van het onderzoek is gestuurd (bijlage 2);
Bronnen, dat wil zeggen de personen met wie in het kader van dit onderzoek een kennismakings-,
oriënterend gesprek en/of een interview is gehouden (bijlage 3);
Tijdlijn waarin in chronologische volgorde en aan de hand van de gehanteerde fasering een overzicht
met belangrijke gebeurtenissen is opgenomen (bijlage 4);
Collegesamenstellingen in de onderzoeksperiode (bijlage 5);
Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht (bijlage 6);
Het normenkader, dat de normen bevat waaraan is getoetst (bijlage 7);
Annotaties (bijlage 8).
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2 Analyse
In dit hoofdstuk vindt een analyse plaats van het besluitvormings- en informatieproces inzake de
planvorming, ontwikkeling en exploitatie van de ECI Cultuurfabriek. Deze analyse is gebaseerd op
documenten, gesprekken en interviews en de daarop gebaseerde feitenreconstructie. Het vormt de opmaat
naar de conclusies.
Om de analyse van de bevindingen in hun context te kunnen plaatsen, wordt eerst de achtergrond van de
ontwikkeling van het ECI geschetst. Het betreft een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen
in dit dossier. In bijlage 4 zijn de belangrijkste gebeurtenissen in een tijdlijn opgenomen.

1. Achtergrond
Ontwikkeling ECI-complex
De Elektro Chemische Industrie (ECI) is een vervallen complex in het gebied ‘Roerdelta’ aan de rand van de
stad van Roermond. Eigenaar van dit pand is Roerdelta BV, een samenwerkingsverband van in eerste
instantie Nouville Ontwikkelaars en Van Pol Beheer. SDK Vastgoed is de gedelegeerd ontwikkelaar.
Al jaren gaan er stemmen op om de ontwikkeling van het ECI-complex op te pakken. Dit is belangrijk voor
de ontwikkeling van het gebied waarin het ECI zich bevindt, Roerdelta. Daar moeten onder meer woningen
komen. In 2007 wordt door het voormalig college besloten om de ontwikkeling van het pand opnieuw op te
pakken. Mogelijk kan er onder meer een nieuw poppodium worden gevestigd. Voor de ontwikkeling moeten
omvangrijke externe financieringsbronnen worden aangetrokken, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Een
van die subsidies is een Rijkssubsidie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet op zeer korte termijn een
plan worden ingediend. Er wordt dan teruggegrepen op een plan dat al enkele jaren daarvoor is gemaakt en
voorziet in de verplaatsing van stedelijke en culturele functies naar het ECI.
In een projectgroep en in het planteam van de gebiedsontwikkeling Roerdelta wordt de ontwikkeling van het
complex vormgegeven. Namens de gemeente zit de portefeuillehouder in dit planteam. In de projectgroep
wordt de gemeente op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. De ontwikkeling van het pand gebeurt onder
begeleiding van stichting BOEi die veel kennis en expertise in huis heeft op het gebied van herbestemming
van oude industriële gebouwen. Tezamen wordt beraadslaagd over mogelijkheden voor het pand en wie
welke rol zal krijgen. Er wordt besloten dat culturele instellingen die dan nog gehuisvest zijn in de stad naar
het ECI zullen verhuizen. De organisaties moeten samen opgaan in een nieuwe stichting (Stichting ECI). Zij
moeten samen de culturele ambitie vormgeven en een sterk cultureel profiel voor Roermond neerzetten. Er
wordt gekozen voor een stichtingsmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht volgens
de principes van de Code voor Cultural Governance.
De gemeenteraad besluit in 2009 om op basis van een business case (haalbaarheidsonderzoek 2009) het
ECI-complex te ontwikkelen. Welke rol de gemeente in de toekomst zal krijgen (bijvoorbeeld eigenaar of
subsidieverstrekker aan ECI), is dan nog niet beslist. Wel heeft het college aangegeven een voorkeur te
hebben voor het (mede-)eigendom. Afgesproken wordt dat Roerdelta voor ‘eigen rekening en risico’ het
pand zal ontwikkelen. Op die manier hoeft niet te worden aanbesteed en kan op tijd worden gestart met de
restauratie en de inbouwwerkzaamheden, die nodig zijn om over een gebouw te beschikken dat aan de
eisen voldoet. De gemeente kan dan eventueel later het pand kopen.
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In 2012 besluit het college uiteindelijk het pand aan te kopen. Zij is eigenaar van het pand en subsidieert de
Stichting ECI die in het pand gevestigd is.
De restauratie en inbouw van het pand vinden onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar (Roerdelta
BV) en deels op afstand van de gemeente plaats. Vlak na de oplevering en de opening van het gebouw
komt de Stichting ECI in de problemen. De stichting geeft ten eerste aan geconfronteerd te worden met
mankementen aan het gebouw. Ten tweede blijken er problemen met de financiële exploitatie. Er ontstaat
onder meer discussie over de vraag of de huisvestingslasten in de afgesproken subsidie van de gemeente
aan de Stichting ECI is opgenomen. De stichting beweert van wel. Het college geeft daarentegen aan dat de
huisvestingslasten geen onderdeel uitmaken van de subsidie. De financiële problemen leiden er onder meer
toe dat in opdracht van de gemeente een onderzoek wordt uitgevoerd naar de exploitatie van de
Cultuurfabriek. De conclusie luidt dat de ambitie te groot is en in ieder geval tijdelijk moet worden bijgesteld.
Hiertoe wordt een ondernemingsplan (tweede business case) opgesteld.

2. Analyse
A. Planvorming: sterke bestuurlijke wens realisatie fysiek gebouw krijgt prioriteit boven
cultuur
Het college dat aantreedt in 2007 geeft een nieuwe boost aan de ontwikkeling van de ECI Cultuurfabriek.
Het heeft een drive om het vervallen complex te transformeren in een plek waar culturele instellingen
gehuisvest worden. Op het moment dat een Rijkssubsidie voor de restauratie van het ECI kan worden
aangevraagd, ontstaan er nieuwe kansen om een gebouw te realiseren. Het aanvragen van deze subsidie
brengt wel tijdsdruk met zich mee. Vóór een specifieke datum moet er een subsidieaanvraag liggen. De
tijdsdruk die de subsidieaanvraag met zich meebrengt is vervolgens bepalend voor de keuze voor de
invulling van het gebouw. Er is mede door de tijdsdruk in deze fase slechts zeer beperkte aandacht voor het
vormgeven van het beheer en de exploitatie van het gebouw. Ook komt er geen gedragen visie tot stand
over wat het ECI zou moeten zijn en aan welke behoefte de ontwikkeling beantwoordt.
1.

Rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstanden biedt kans op doorstart ontwikkeling ECI

Het vervallen oude Electro Chemische Industriecomplex (ECI) is lange tijd een doorn in het oog voor zowel
de gemeente als de eigenaar, Roerdelta BV. Het complex bevindt zich in het midden van Roerdelta, een
grootschalige gebiedsontwikkeling. In de periode 2001 – 2006 wordt er tussen de gemeente en Roerdelta
BV meerdere malen gesproken over een mogelijke invulling voor het ECI-complex. In een Masterplan
Roerdelta, dat in 2001 wordt vastgesteld, wordt gesproken over de mogelijkheid van een bovenregionale
culturele functie (inclusief poppodium) en inpassing van een onderwijsfunctie in het complex. In 2006 besluit
het college echter niet over te gaan tot deze inpassing. De reden is de fysieke onmogelijkheid om de
onderwijsfunctie in het gebouw te realiseren. Met deze besluitvorming lijkt de ontwikkeling van het complex
in een impasse terecht te komen. Begin 2007 wordt echter duidelijk dat er een Rijksregeling komt om
restauratieachterstanden weg te werken (de zogenaamde kanjersubsidie). Deze regeling wordt in april 2007
door het Rijk vastgesteld en mogelijk kan met deze subsidie het ECI worden ontwikkeld. Zowel Roerdelta
BV als de gemeente Roermond zien hierin een kans om de ontwikkeling van het ECI-complex weer op te
pakken en daarmee invulling te geven aan wat wordt gezien als het ‘hart van Roerdelta’. Het betekent ook
een positieve wending aan de gebiedsontwikkeling Roerdelta in algemene zin, waar onder meer woningen
gerealiseerd moeten gaan worden. Het in 2007 aangetreden gemeentebestuur geeft in het
collegeprogramma 2007 – 2010 prioriteit aan een haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van een
Cultuureiland ECI. De planvorming voor het ECI komt daarmee in een stroomversnelling terecht.
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Er zal onderzoek worden gedaan naar de inpassing van een poppodium, een uitdrukkelijke en
langgekoesterde wens van de raad. Ook dienen er commerciële functies in het gebouw te worden
gehuisvest, zoals kantoren, winkels en woningen. Roerdelta BV wordt medeverantwoordelijk voor de
inpassing van deze commerciële functies.
2.

Subsidievoorwaarden van het Rijk bepalen de fysieke ontwikkeling van het ECI

Vroeg in het proces van de planvorming is duidelijk dat de ontwikkeling van het ECI-complex afhankelijk is
van omvangrijke externe financieringsbronnen. Het indienen van de aanvraag voor de kanjersubsidie en het
aantrekken van andere financiering krijgen daarom prioriteit. De subsidievoorwaarden die verbonden zijn
aan de zogenaamde kanjerregeling maken dat de realisatie van de restauratie in een vroeg stadium van de
planvorming onder druk komt te staan. Uiterlijk 1 november 2007 dient er een ‘integraal projectplan’ te
worden ingediend om voor subsidie in aanmerking te komen. Er is dan echter geen tijd om te werken aan
een nieuw projectplan. Om die reden wordt teruggevallen op een eerder gemeentelijk plan dat voorziet in
een hoofdzakelijk culturele invulling aan het complex. Het plan behelst de verplaatsing van bestaande
culturele en stedelijke functies uit de binnenstad van Roermond en is gebaseerd op een oud plan van de
stichting Moordzaken. Het plan bestaat uit de realisatie van een stedelijk cultureel/educatief centrum dat drie
doelgroepen moet dienen: lokaal, regionaal en bovenregionaal. Het plan is voor de gemeente en Roerdelta
een win-winsituatie: het plan biedt de mogelijkheid om het vervallen gebouw eindelijk aan te kunnen pakken
en zal bovendien een versnelling betekenen van de gebiedsontwikkeling Roerdelta. Het oorspronkelijke idee
om hoofdzakelijk commerciële functies te vestigen, wordt op dit moment losgelaten. Er wordt ook besloten
tot verder onderzoek naar de inpassing van het poppodium. De beschikbaarheid van specifieke middelen
(de kanjersubsidie) en de hieraan verbonden tijdsvoorwaarden zijn bepalend voor de inhoud van het plan.
De inhoudelijke keuze voor een culturele invulling en de onderbouwing daarvan worden daarmee in dit
stadium ondergeschikt gemaakt aan de wens het complex te herbestemmen en aan de beschikbare externe
financieringsbronnen. Het betekent bovendien dat de realisatie van het gebouw en de functies die
uiteindelijk in het gebouw worden gehuisvest sterk afhankelijk worden van beschikbare subsidies.
3.

Financiële onderbouwing van ECI-gebouw heeft geen prioriteit in de planvormingsfase

De raad wordt op 30 oktober 2007 door middel van een raadsinformatiebrief van een restauratieplan voor
het ECI-gebouw op de hoogte gebracht, dat door de eigenaar van het complex (Roerdelta) is ontwikkeld. Hij
wordt nauwelijks in de gelegenheid gesteld te reageren op deze brief, omdat de deadline voor de aanvraag
van de kanjerregeling op 1 november 2007 is gesteld. In de brief wijst het college op het belang van de
snelle besluitvorming. Het wil ‘voortvarend te werk’ gaan. Niet alleen om de subsidieaanvraag in te dienen,
maar ook om aan de gestelde subsidievoorwaarden te voldoen. De kanjerregeling eist namelijk dat het ECIcomplex uiterlijk 30 december 2010 wordt opgeleverd.
De tijdsdruk leidt ertoe dat in deze fase nog geen uitwerking wordt gegeven aan beheer en exploitatie. Eerst
dient er volgens het college een inhoudelijke, principiële keuze voor de ontwikkeling van het ECI te worden
gemaakt, alvorens beheer en exploitatie kunnen worden uitgewerkt. Bovendien moeten er middelen worden
aangetrokken om het pand te realiseren. Er is dan namelijk feitelijk sprake van een tekort van
€ 6.170.000 om de ontwikkeling te kunnen realiseren. Vanuit de raad zijn er bij de behandeling van het
college-uitvoeringsprogramma in juni 2007 door enkele fracties vragen gesteld over de noodzaak om reeds
vroeg in het proces regie te kunnen voeren op financieel beheer, exploitatie en bedrijfsvoering (in relatie tot
toekomstige gebruikers). Ook bij de raadsbehandeling van het projectplan in oktober 2007 worden er door
enkele fracties vragen gesteld over het ontbreken van ideeën over beheer en exploitatie. Zo wordt gevraagd
om een financiële onderbouwing van de ontwikkeling, zelfs al is het op het spreekwoordelijke bierviltje.
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Overwegend is bij de raad echter eenzelfde enthousiasme zichtbaar om het gebouw te transformeren als bij
het college en wordt de route gevolgd om de financiële onderbouwing pas na de inhoudelijke keuze voor de
ontwikkeling uit te werken. Er is in dit stadium dan ook weinig aandacht voor de noodzaak om eerst inzicht
te krijgen in het beheer en exploitatie van het gebouw.
Ook op het moment dat er een Programma van Eisen wordt opgesteld (PvE, 2008) is er nog geen sprake
van een gedegen financiële onderbouwing. Bij de behandeling van het PvE en het raadsvoorstel inzake de
profilering van het Cultuureiland in de raad en commissie worden wederom slechts enkele kritische vragen
gesteld. Deze gaan met name over de inhoudelijke basis voor de bouw van het complex. Namelijk het
ontbreken van een gemeentelijke cultuurnota en de onderbouwing voor de scenariokeuze voor een
stedelijk/regionale functie op basis van (vergelijkend) onderzoek. Daarnaast wordt het vraag- of
aanbodgerichte karakter van het project ter discussie gesteld. Ook worden opnieuw vragen gesteld over de
financiële exploitatie, de behoefte aan een Cultuureiland, een ondernemingsplan en de samenstelling van
de gebruikers. Vanuit het college wordt aangegeven dat het om een visiegericht project gaat en dat eerst de
principiële keuze gemaakt moet worden voordat de (financiële) details ingevuld worden.
In mei 2008 wordt duidelijk dat de subsidie voor de kanjerregeling is afgewezen; een enorme tegenvaller
voor Roerdelta BV en de gemeente. Toch is dit geen reden om de ontwikkeling van het ECI-complex te
heroverwegen. Er blijft bestuurlijk en bij de raad een sterke drive aanwezig om het Cultuureiland te
realiseren. Er worden aanvullende subsidies gezocht en gevonden, waaronder van de provincie en de
Gebiedsontwikkeling Midden Limburg (GOML).
4.

De fysieke ontwikkeling van het ECI-gebouw heeft prioriteit boven de definiëring van het
culturele profiel

In de planvormingsfase van het ECI-project heeft de focus in belangrijke mate gelegen op de ontwikkeling
van het fysieke gebouw voor de ECI Cultuurfabriek. Deze focus om het gebouw te realiseren is ten eerste
zichtbaar in de wijze waarop de ontwikkeling is aangevlogen. Eerst dienen er middelen beschikbaar te
komen om de ontwikkeling te realiseren, daarna komen beheer en exploitatie en de invulling van het
culturele profiel aan de orde.
De focus op de wens om het gebouw te realiseren is ook zichtbaar in de wijze waarop de
(project)organisatie binnen de gemeente wordt ingericht. De interne projectstructuur die in juni 2007 wordt
ingericht wordt bestuurlijk aangestuurd door de wethouder Financiën en Accommodaties en de wethouder
Cultuur. In het verloop van het planvormingsproces komt de wethouder Financiën en Accommodaties echter
steeds meer in de lead. De wethouder Cultuur komt dan verder op de achtergrond te staan. Zijn
belangrijkste rol bestaat uit de liquidatie en afwikkeling van de bestaande stichtingen die in het pand
gevestigd moeten worden en niet zozeer in de uitwerking van de plannen voor het ECI. De ambtelijke
coördinatie voor het project wordt belegd bij de afdeling Plannen en Projecten (PP), welke onder de sector
Ruimte valt, en niet bij de afdeling Cultuur. Deze insteek heeft de voorkeur van de portefeuillehouder die het
project trekt. De keuze heeft er eveneens toe geleid dat de fysieke ontwikkeling van dit gebouw in dit
stadium prioriteit had boven de cultuur-inhoudelijke invulling.
De dominantie van fysiek boven cultuur blijkt tot slot ook uit de procesgang bij het opstellen van een
Programma van Eisen voor de functionele en ruimtelijke inrichting in 2008. Roerdelta BV en het college
kiezen voor een stedelijk/regionaal scenario. Dit scenario beantwoordt het beste aan de ambitie om een
geheel culturele invulling van het gebouw te realiseren.
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Het andere scenario, waarin ook bijvoorbeeld een basisschool gehuisvest wordt, betekent bovendien dat er
aanvullende eisen aan het pand en de verschillende ruimten zouden moeten worden gesteld. Om die reden
is deze wijze van invulling van het gebouw geen optie.
5.

Er komt geen gedragen visie op de culturele ambitie met ECI tot stand

Vanaf het begin van de planvormingsfase is duidelijk dat de ambitie van de gemeente met het Cultuureiland
groot is. De culturele functie wordt gezien als een aanvulling op andere woon- en werkfuncties die dan in de
stad zijn gerealiseerd en zou een verdere stimulans kunnen geven aan de economische ontwikkeling van
Roermond. In dit stadium is geen duidelijke relatie gelegd tussen de ontwikkeling van de Cultuurfabriek en
het gemeentelijk cultuurbeleid. Er is gedurende de planvorming geen gemeentelijke cultuurnota. De
cultuurnota die in het jaar daarop wordt vastgesteld, is voor een groot deel gestoeld op de ontwikkeling van
de ECI Cultuurfabriek. De Cultuurfabriek wordt dus gezien als een middel om cultuur en zo ook de economie
van Roermond een boost te geven.
Er komt tussen de gemeente en culturele instellingen gedurende de planvormingsfase geen eenduidige en
gedragen visie tot stand over wat het Cultuureiland zou moeten zijn en op welke manier (met welke
organisaties en instellingen) de ambitie bereikt kan worden. De potentiële gebruikers van het gebouw staan
weliswaar positief tegenover een Cultuureiland, maar dit is voornamelijk ingegeven vanuit de bestaande
problematiek in ruimte en huisvesting. Zo zitten het Centrum voor de Kunsten (CK) en de Azijnfabriek in
slecht onderhouden gebouwen. Ook werd aangenomen dat nieuwe huisvesting zou zorgen voor meer
inkomsten. Wat het Cultuureiland zou moeten zijn, hoe er tussen instellingen synergie te bereiken is en hoe
die inkomsten verkregen moeten worden, blijft in dit stadium onduidelijk. De ambitie met het Cultuureiland
staat weliswaar omschreven in een haalbaarheidsonderzoek dat in 2009 is uitgevoerd, maar in de praktijk
zijn er verschillende opvattingen over blijven bestaan. In gesprekken met betrokkenen in het kader van dit
onderzoek blijkt dat er gedurende het gehele ontwikkelingsproces geen eenduidigheid is geweest over de
ambitie met het ECI Cultuureiland. Sommige gesprekspartners wezen op de bovenregionale en soms zelfs
euregionale functie die het complex zou moeten krijgen. Andere betrokkenen gaven aan dat het vooral ging
om een regionale en/of een lokale ambitie. In deze laatste visie was de bovenregionale ambitie vooral een
aanvulling op de lokale en regionale ambitie.
Vanuit de ambtelijke organisatie is in het stadium van de planvorming gewezen op het gebrek aan een
gedragen visie voor het Cultuureiland. Ook is vanuit een van de betrokken instellingen aangegeven dat
wanneer er de wens bestaat om inderdaad een bovenregionale culturele invulling te realiseren, hier door
verschillende instellingen en niet door één specifieke organisatie invulling aan moet worden gegeven. Deze
zorgen over de visie en de invulling worden niet gedeeld met de raad.
6.

Er is geen duidelijke projectstructuur voor ECI ingericht

Zoals hierboven aangegeven, wordt in de fase van de planvorming een ambtelijk projectcoördinator
aangesteld die komt te werken onder de afdeling Plannen en Projecten. De organisatie van het project is ad
hoc. Er is in het onderzoeksdossier geen gemeentelijk projectplan aangetroffen en er wordt niet gewerkt
volgens een vaste structuur. Ook wordt er geen handleiding voor grote projecten gevolgd. Mede door het
ontbreken van het werken conform een specifieke structuur, lopen in dit project de verschillende fasen en
stappen, die elkaar normaliter zouden opvolgen, door elkaar heen. Zo vindt de financiële uitwerking pas
plaats nadat er besloten is het project te realiseren en blijft de uiteindelijke doelstelling met het ECI niet
helder.
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Het ontbreken van een duidelijke projectstructuur heeft er in de praktijk ook voor gezorgd dat de ambtelijk
projectcoördinator veel ruimte had om met de portefeuillehouder te schakelen. Op het niveau van de
ambtelijke directie was er nauwelijks sprake van betrokkenheid bij het project. Niemand was vanuit de
directie duidelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ECI. Het ontbreken van de
verantwoordelijkheid op dit niveau heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks checks and balances op ambtelijk
niveau aanwezig waren. Dit is des te problematisch aangezien de checks and balances ook op andere
niveaus (in het college onderling en tussen college en raad) hebben ontbroken. Zie hiervoor ook de
volgende paragraaf.

B. Totstandkoming: raad stemt in met ambitieuze aannames, gemeente stuurt niet aan
op openbare aanbesteding
In 2009 komt er een haalbaarheidsonderzoek op basis waarvan college en gemeenteraad de inhoudelijke
en financiële kaders voor de ECI Cultuurfabriek vaststellen. Deze haalbaarheidsstudie van de ECI
Cultuurfabriek was, zo blijkt uit het onderzoek, gebaseerd op zeer ambitieuze aannames. Hoewel de
financiële onderbouwing van het project op het moment van het gereed komen van het
haalbaarheidsonderzoek (in juli 2009) niet sluitend is, besluit de raad in te stemmen met het project. In de
fase van de bouw die daarop volgt, komt de gemeente op een grotere afstand van het project te staan. De
projectorganisatie die voor de ontwikkeling was ingericht, wordt namelijk voor een deel losgelaten. De reden
hiervoor is dat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het complex ligt bij de eigenaar Roerdelta
BV, die voor eigen rekening en risico gaat ontwikkelen.
De keuze van Roerdelta om voor eigen rekening en risico te ontwikkelen vloeit voort uit de wens om geen
openbare aanbesteding voor de restauratie en de inbouw vorm te geven. Roerdelta heeft richting de
gemeente aangegeven dat zij graag wil dat Volker Wessels (mede-eigenaar Roerdelta) gaat restaureren en
bouwen. Dit standpunt is in het planteam (de bestuurlijke stuurgroep waarin ook een bestuurder van de
gemeente deelnam) onderwerp van discussie. De belangrijkste vraag is of het een houdbaar standpunt is en
er geen sprake is van een overheidsopdracht. Dit laatste houdt nauw verband met de vraag of de gemeente
uiteindelijk wel of geen eigenaar van het complex zal worden. Uit het onderzoek blijkt dat er in een vroeg
stadium van de totstandkoming (2009) is beraadslaagd over de mogelijke vormen van eigendom van de
gemeente. Tevens kan herleid worden dat er in het college stemmen opgingen om ‘het eigendom in
Roermond’ te houden. Het college heeft er op 1 december 2009 voor gekozen om opties rondom het
eigendom open te houden. De verantwoordelijkheid om al dan niet een openbare aanbesteding vorm te
geven, lag daarmee volgens het college bij Roerdelta. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat het
college volgzaam is geweest aan de wens van Roerdelta om geen openbare aanbesteding vorm te geven.
7.

Haalbaarheidsonderzoek is gebaseerd op te ambitieuze aannames; deze zijn te verklaren in het
licht van de wens tot realisatie

Het haalbaarheidsonderzoek dat in juli 2009 in de raad wordt behandeld en op basis waarvan wordt
overgegaan tot besluitvorming is gebaseerd op zeer ambitieuze en soms onzekere aannames. Als
voorbeeld kan de functie filmhuis binnen de ECI Cultuurfabriek worden genomen. De twee filmzalen hebben
gemiddeld 66 zitplaatsen en gemiddeld zijn er 17 filmvoorstellingen per week, wat neerkomt op ongeveer
884 filmvoorstellingen per jaar. Een volledig uitverkocht filmhuis zou op basis van deze gegevens 58.344
bezoekers mogen verwelkomen. In de aannames voor de functie filmhuis binnen de ECI Cultuurfabriek is
uitgegaan van 32.000 bezoekers, wat een bezettingsgraad van circa 55% betekent. Deze bezettingsgraad is
hoog en ambitieus. De Nederlandse filmsector kent bezettingsgraden variërend van 25% (reguliere
bioscoop) tot 30% en hoger (met name in arthouses en filmtheaters met kleinere zalen).
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In de filmsector impliceert een bezettingsgraad van boven de 35% een aantal structurele beperkingen in de
exploitatie: zoals te vaak uitverkocht in de weekenden en geen ruimte voor nieuw publiek. 4 Daarnaast is in
de aannames uitgegaan van 15.000 bezoekers per jaar voor ‘tentoonstellingen’, terwijl op dat moment nog
geen zicht is op de omvang van de programmering. Ook onder ‘ECI-programma’ worden 31.256 bezoekers
vermeld terwijl het programma nog niet bekend is. Totaal wordt aangenomen dat de ECI Cultuurfabriek
ongeveer 240.000 bezoekers/deelnemers per jaar zal trekken. De gemeente Roermond telt circa 56.000
inwoners. Uit het onderzoek is ook gebleken dat er binnen het college discussie is geweest over de
aannames die ten grondslag lagen aan de business case (haalbaarheidsonderzoek 2009).
Uit gesprekken in het kader van dit onderzoek is duidelijk geworden dat niet alle leden van het college van
mening waren dat er sprake was van een duidelijke financiële onderbouwing voor de ECI Cultuurfabriek en
dat hier risico’s aan verbonden waren. Een nadere bestudering van de financiële exploitatie leert dat de
onderbouwing inderdaad moeilijk te volgen is en ook na vaststelling in juli 2009, weliswaar binnen door de
raad vastgestelde kaders, voortdurend is bijgesteld.
Uiteindelijk wordt in mei 2013 op basis van een extern onderzoek naar de exploitatieopzet de conclusie
getrokken dat er inderdaad sprake is van een te grote ambitie. Deze moet dan in ieder geval tijdelijk naar
beneden bij worden gesteld.
De positieve aannames in de business case laten zich verklaren door een sterke wens om een nieuw
gebouw te realiseren. Het idee (een cultureel gebouw) is daardoor nooit gebaseerd op de daadwerkelijke
vraag in de markt. Het wensdenken is niet alleen zichtbaar bij het college, maar ook bij de organisaties die in
het pand gehuisvest worden. Zij zien nieuwe huisvesting als een oplossing voor bestaande problemen in de
huidige huisvesting en zelfs als een oplossing voor teruglopende inkomsten. Deze aannames zijn echter
onvoldoende onderbouwd met concrete cijfers.
8.

Raad stemt in 2009 in met de ontwikkeling van een hoogst financieel onzeker project

Op het moment dat de inhoudelijke en financiële kaders voor het ECI Cultuureiland door de raad worden
vastgesteld (3 juli 2009), is de financiële onderbouwing van het project niet sluitend. Dit is ook als zodanig
gedeeld met de raad. Desalniettemin is het raadsvoorstel voor de ontwikkeling van het ECI Cultuureiland
unaniem aangenomen. Dit is ook het moment waarop het college aangeeft dat de forse financiële
inspanningen een tastbare garantstelling in de vorm van onroerend goed vereist. Het college heeft een
voorkeur voor het (mede-)eigendom. De vorm waarin dit eigendom zal worden gegoten en welke kansen en
bedreigingen daaraan zijn verbonden, zullen in een latere fase aan de orde komen, zo geeft het college
richting de raad aan. In de besluitvormende vergadering wordt niet gesproken over de verdeling van
bevoegdheden tussen raad en college aangaande een dergelijke aankoop.
In de praktijk bestaat het inzicht in kansen en bedreigingen die horen bij verschillende gemeentelijke rollen
al op het moment dat de raad instemt met de kaders. Het college heeft in 2008 een inventarisatie laten
uitvoeren naar de mogelijke rollen voor de gemeente en de risico’s die hieraan zijn verbonden. De raad
wordt niet in kennis gesteld van de inhoud van dit rapport. Daardoor heeft het de raad ontbroken aan zicht
op wat gemeentelijk eigendom van het ECI-gebouw of andere rollen voor de gemeente zouden betekenen.
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9.

In vroeg stadium (2007 – 2009) verkenningen over gemeentelijke rol in het ECI-complex zonder
medeweten van de raad

De vraag wat de rol van de gemeente moet zijn ten aanzien van het ECI-complex is vroeg in het project
onderwerp van discussie. Deze discussie vindt niet plaats in de raad, maar in het college en de ambtelijke
organisatie. In juni 2007 wordt in de interne projectgroep over de gemeentelijke rol bij de ontwikkeling van
het gebouw gesproken. Keuzes die op dat moment worden gemaakt, bijvoorbeeld over de functie van het
complex, gebeuren dan nog onder leiding van de eigenaar Roerdelta BV. De gemeente is hier wel nauw bij
betrokken. Voorbeelden hiervan zijn het projectplan en het Programma van Eisen waarin cultuurinhoudelijke keuzes worden gemaakt. In dit stadium neemt het college nog geen standpunt in over de
gemeentelijke rol in de toekomst. In september 2008 geeft het college opdracht om onderzoek te doen naar
de mogelijke rollen voor de gemeente en de bijbehorende risico’s. Het bureau formuleert in een nietopenbaar rapport een aantal mogelijkheden, waarbij de gemeente in de rol van eigenaar de meeste
zeggenschap heeft en tegelijk het grootste (financiële) risico loopt. In de rol van subsidieverstrekker heeft zij
veel minder mogelijkheid om invloed uit te oefenen, maar is het risico dat de gemeente loopt eveneens
aanzienlijk kleiner. Hoewel de raad is geïnformeerd over het voornemen voor een risicoanalyse wordt hij niet
geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Ondanks dat de onderzoekers meerdere malen om een
onderbouwing voor deze keuze hebben gevraagd, is de reden voor de niet-openbaarheid van dit rapport niet
duidelijk.
In januari 2009 wordt gesproken over de formalisering van de samenwerking tussen Roerdelta BV, de
gemeente en stichting BOEi. Uit de behandeling van de voorstellen inzake een intentieovereenkomst tussen
de partijen blijkt dat het college nadrukkelijk de wens heeft om alle opties die leiden tot een eigenaarsrol
open te houden en hier ook waarborgen voor te willen inbouwen. In de intentieovereenkomst die wordt
gesloten tussen Roerdelta, BOEi en de gemeente worden dan ook meerdere rollen omschreven voor de
gemeente: die van subsidieverstrekker, maar ook die van kandidaat (mede-)eigenaar, naast stichting BOEi
die ook als kandidaat (mede-)eigenaar in de intentieovereenkomst is opgenomen. De geschetste
rolverdeling in de intentieovereenkomst is uitdrukkelijk voor de periode van de duur van de
intentieovereenkomst.
Het college wil in dit stadium (januari 2009) in ieder geval een zekere garantiestelling voor de
maatschappelijke investeringen die de gemeente in het Cultuureiland ECI doet. Welke vorm dit eigendom
moet krijgen of welke voorkeur het college heeft, is dan nog niet bepaald. Wel blijkt dat er onder meer is
gesproken over de vraag hoe het risico kan worden vermeden dat de gemeente straks genoodzaakt is met
BOEi te blijven samenwerken als eigenaar. Ook is er tussen een ambtenaar en een lid van het college
dialoog gevoerd over de mogelijkheid om ‘het geld in Roermond e/o Limburg te houden’. In de
intentieovereenkomst wordt dan ook al bewust rekening gehouden met de mogelijke uittreding van BOEi als
(mede-)eigenaar. De raad wordt geïnformeerd over de intentieovereenkomst, die pas in december 2009 is
ondertekend. Een toelichting op de rolverdeling of een beschouwing op welke verwachtingen het college
hierover richting de toekomst heeft, maakt hier geen onderdeel van uit.
Bij de behandeling van het raadsvoorstel voor de inhoudelijke en financiële kaders op 3 juli 2009 is
aangegeven dat het college een rol als (mede-)eigenaar voorstaat. De garantstellingen voor de financiële
investering van de gemeente is hiervoor het argument. De gemeentelijke rol in de toekomst is geen
onderwerp van gesprek met de raad.
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10. Beraadslagingen over het eigendom zijn ook na de vaststelling van de kaders geen onderwerp
van gesprek met de raad
Rond de vaststelling van de kaders voor de ontwikkeling van het Cultuureiland in de zomer van 2009 wordt
opnieuw gesproken over het eigenaarschap en wie op welk moment het eigendom verkrijgt. Deze vraag
hangt nauw samen met de discussie over al dan niet aanbesteden. De cruciale vraag is of er sprake is van
een overheidsopdracht. In dat geval dient er namelijk een openbare (Europese) aanbesteding te worden
vormgegeven.
In het najaar van 2009 wordt in het planteam en in het college, beraadslaagd over verschillende mogelijke
varianten voor het eigendom. Dit zijn er op dat moment (september – oktober 2009) drie:
/
/

De gemeente Roermond koopt het casco; Roerdelta BV krijgt vervolgens de opdracht tot restauratie.
Roerdelta BV geeft aan BOEi de opdracht om het restauratieplan te realiseren. Vervolgens verwerft de
gemeente het gebouw en geeft opdracht tot verbouwing tot het Cultuureiland ECI.
/ Roerdelta BV verkoopt het casco aan BOEi, deze realiseert het Cultuureiland ECI. De gemeente heeft
vervolgens na de realisatie het recht van koop.
In alle drie de varianten is het de bedoeling dat de gemeente op een zeker moment de eigenaar zal worden
van het complex. In november 2009 lijkt er echter in het geheel geen rol meer te zijn voor BOEi, anders dan
in het voeren van de directie op de ontwikkeling. De opties die dan op tafel liggen zijn de volgende:
/

Opdrachtgeverschap voor het gehele traject bij de gemeente Roermond. De gemeente zal het casco
verwerven voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.
/ Een tussenvariant waarbij tijdens de uitvoering van het werk de overdracht zal plaatsvinden naar de
gemeente, die de verdere realisatie op zich neemt.
/ Opdrachtgeverschap door Roerdelta BV , leidend tot mogelijke verwerving door de gemeente, nadat het
gehele project is gerealiseerd.
Over de vraag wanneer en waarom BOEi niet meer in beeld is als eigenaar, bestaan verschillende
standpunten. In een ambtelijke adviesnota is aangegeven dat BOEi zelf geen eigenaar van het pand wenst
te zijn. Dat strookt niet met de opvatting die in gesprekken hierover door andere betrokkenen is geuit. Daarin
is aangegeven dat er vanuit het college de duidelijke wens was dat het eigendom ‘in Roermond’ zou blijven.
Dat komt exact overeen met informatie uit het onderzoeksdossier waar wij eerder aan refereerden.
In november 2009 concludeert het college dat de eerste twee opties voor de gemeente
(opdrachtgeverschap voor het gehele traject bij de gemeente en een tussentijdse overdracht) niet wenselijk
zijn. Volgens het voorstel is de eerste variant nog onvoldoende concreet en de financiële middelen nog te
ontoereikend om als gemeente deze verantwoordelijkheid op te nemen. Bovendien zal het net als bij de
tweede variant betekenen dat een openbare aanbesteding zal moeten worden gevolgd. Dit is niet het traject
dat door Roerdelta tot dan toe is doorlopen binnen het planteam. De gemeente stuurt er dan ook op aan om
te kiezen voor scenario 3. Dit wordt uiteindelijk vervat in een voorstel aan het college waarbij de formulering
is gekozen dat Roerdelta het opdrachtgeverschap zal verkrijgen, zal ontwikkelen en de gemeente de optie
openhoudt om zo mogelijk tot aankoop over te gaan binnen de kaders die gesteld zijn door de raad en met
inachtneming van regelgeving inzake staatssteun. De raad wordt in het geheel niet meegenomen in deze
overwegingen.
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11. College volgt Roerdelta in de keuze om geen openbare aanbesteding vorm te geven; raad niet
betrokken bij beraadslagingen over aanbesteding
Hoewel duidelijk is dat er op zijn minst een zekere kans op een vorm van toekomstig (mede-)eigendom
bestaat en stichting BOEi (de enige die in de intentieovereenkomst als kandidaat-eigenaar wordt gezien) het
eigendom niet zal verkrijgen, wordt er niet voor gekozen een openbare aanbestedingsprocedure voor de
realisatie van het gebouw vorm te geven. In het planteam vindt in de zomer van 2009 actieve aansturing
plaats op het vermijden van een openbare aanbesteding. In juli 2009 wordt vanuit Roerdelta de wens geuit
dat een bedrijf van het Volker Wessels-concern bouwt. Initieel bestaat er vanuit de ambtelijke organisatie
kritiek op het voornemen om geen openbare aanbesteding te laten plaatsvinden. De reden hiervoor is
volgens de betreffende ambtenaar dat de gemeente al een bedrag voor de aankoop heeft gereserveerd en
bovendien wel degelijk invloed uitoefent op de inrichting van het gebouw. Volgens de betreffende adviseur is
het moeilijk de schijn op te houden dat Roerdelta voor eigen rekening en risico ontwikkelt, terwijl er in het
project sprake is van een miljoenentekort.
De ingezette lijn door Roerdelta (op dat moment: geen openbare aanbesteding van de cascorestauratie) is
voor de gemeente aanleiding om juridische expertise in te winnen. In het juridische advies, dat als nietopenbaar is bestempeld door de gemeente, is aangegeven dat er volgens het betreffende kantoor sprake is
van een aanbestedingsplichtige opdracht. De reden hiervoor is dat de gemeente op enigerlei moment het
eigendom verkrijgt. Door Roerdelta wordt dit standpunt niet geaccepteerd. Zij stelt zich op het standpunt dat,
hoewel het de bedoeling is dat de gemeente het eigendom op enig moment verkrijgt, er nog geen
overeenkomst is. In het voorjaar van 2010 (wanneer de cascorestauratie al is gestart) wordt door een lid van
de ambtelijke organisatie kritiek geuit op de vormgeving van de procesgang. Er zit volgens de ambtenaar
een risico in het gegeven dat de eigenaar de restauratie laat uitvoeren door aan haar gelieerde bedrijven.
De vraag is dan namelijk of de prijsstelling wel op een voor de gemeente acceptabele wijze gebeurt.
Scherpe aanbestedingen zijn in deze economische tijd goed mogelijk en geven de ruimte om extra aandacht
te besteden aan de inrichting van het gebouw. De betreffende ambtenaar wijst er ook op dat de inbouw in
ieder geval zal moeten worden aanbesteed. Het memo waar deze informatie in staat, is opnieuw niet
openbaar.
Op het moment dat de restauratie al in gang is gezet (juli 2010), wenst de gemeente aanvullend juridisch
inzicht te krijgen. Zij vraagt om een externe second opinion (opnieuw een niet openbaar document). Het
advies luidt om er in ieder geval voor te waken dat er een schriftelijke overeenkomst over de verwerving van
het eigendom tot stand komt. Ook moet worden vermeden dat de gemeente bepalende invloed uitoefent op
het ontwerp. Wanneer deze zaken kunnen worden voorkomen, is er volgens het juridisch bureau geen
sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. Tegelijk wordt aangegeven dat het verstandig
zou zijn alsnog te bezien of het mogelijk is een Europese openbare aanbesteding vorm te geven. Op die
manier kan alle schijn worden voorkomen. Dit advies wordt niet gevolgd.
Tot slot heeft de gemeente in 2011 nogmaals een extern juridisch advies ingewonnen. De reden hiervoor is
dat Roerdelta heeft aangegeven zekerheid te wensen over de verwerving van het gebouw door de
gemeente. Op basis van het juridisch advies wordt besloten om op dat moment niet tot aankoop over te
gaan. De kans is te groot dat de realisatie van het gebouw dan toch als een overheidsopdracht zal worden
beschouwd, mocht het tot een gerechtelijke procedure komen.
Het college heeft meegewerkt aan de variant waarbij Roerdelta als opdrachtgever het complex zou
realiseren en het werk vervolgens liet uitvoeren door aan Volker Wessels gelieerde partijen.
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Dit werd gezien als zelfrealisatie, waardoor openbare aanbesteding niet noodzakelijk zou zijn. Het argument
om niet openbaar aan te besteden is de tijd. Volgens subsidievoorwaarden moest voor een specifieke datum
worden gestart. Een openbare aanbesteding zou te lang duren. Door in te zetten op deze variant, waarbij de
optie tot aankoop open bleef, was het voor de gemeente mogelijk het complex binnen tijd en budget te
realiseren en lag het risico (financieel en inzake de aanbestedingsplicht) in de opvatting van het college niet
bij de gemeente, maar bij Roerdelta. De gemeente is herhaaldelijk gewezen op de risico’s die aan deze
procesgang ten grondslag liggen. Door leden van de ambtelijke organisatie, in het planteam en in juridische
adviezen. Vanuit de Rijksdienst (subsidieverlener aan de ontwikkeling) is in eerste instantie zelfs
aangegeven dat deze niet akkoord kan gaan met het standpunt van zelfrealisatie. Later geeft de dienst aan
zich te hebben beraadslaagd op hun positie inzake aanbesteding bij subsidieverlening en geen goedkeuring
meer te hoeven verlenen. Zij geeft aan dat de vorm van de aanbesteding voor het risico van Roerdelta komt.
Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat er door het college en de organisatie is gezocht naar manieren
om tóch openbaar te kunnen aanbesteden. Bijvoorbeeld door overleg te voeren met subsidieverstrekkers
over voorwaarden waarbinnen de bouw kon worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het oprekken van de termijn).
Dit terwijl er tegelijkertijd wel intensief overleg plaatsvindt met subsidiërende partijen (als bijvoorbeeld de
Rijksdienst) om te beargumenteren waarom goedkeuring voor de vorm van aanbesteding vanuit deze dienst
niet nodig zou zijn. Ook heeft het college bij Roerdelta niet aangestuurd op een vorm van openbare
aanbesteding. Zo heeft er geen toets plaatsgevonden aan de gemeentelijke kaders voor aanbesteding
(Waar voor je Geld I en II). De vraag was niet hoe openbare aanbesteding kon worden gerealiseerd, maar of
onderhandse aanbesteding en later het standpunt van zelfrealisatie verdedigbaar was op een manier die
geen afbreuk zou doen aan de reputatie van de gemeente. De gemeenteraad is niet betrokken bij
beraadslagingen over dit onderwerp.
12. Projectstructuur werd om juridische redenen afgebouwd; in de praktijk was de gemeente wel
betrokken bij de ontwikkeling van het gebouw
In de loop van 2009 wordt met het externe bureau Mindscapes een projectstructuur voor de
totstandkomingsfase opgezet. In de praktijk wordt echter bewust niet gewerkt volgens deze projectstructuur.
Dit gebeurt naar aanleiding van juridisch advies. Omdat er geen aanbestedingsprocedure vanuit de
gemeente zal worden vormgegeven, moet alle schijn van betrokkenheid als mogelijk toekomstig eigenaar
vermeden worden. Het loslaten van de projectstructuur betekent dat de formele verdeling van rollen en
verantwoordelijkheden op operationeel, tactisch en strategisch niveau niet geborgd is.
In de praktijk wordt er door drie ambtenaren – projectcoördinator Roerdelta, beleidsadviseur Cultuur en
financieel adviseur Welzijn – samen met een door de gemeente aangestelde kwartiermaker wel intensief
gewerkt aan het project. De kwartiermaker heeft de opdracht om de organisatie vorm te geven, input te
leveren voor de bouw op basis van het toekomstige programma, de ambitie en het programma op elkaar
aan te laten sluiten en de stichting in te richten volgens de principes van het cultural governance. Hierbij
wordt hij ondersteund door de genoemde ambtenaren. Hieruit kan worden afgeleid dat de gemeente op
twee gedachten hinkte waar het gaat om de formele betrokkenheid. De formele projectstructuur werd
weliswaar afgebouwd, maar de kwartiermaker werd wel aangesteld door de gemeente en uit
gespreksverslagen kan ook worden afgeleid dat ambtenaren zo nu en dan wel degelijk aanwezig zijn
geweest in vergaderingen over het ontwerp/inrichting van het gebouw.
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13. Het ECI-project kenmerkt zich door een sterke bestuurlijke aansturing en het ontbreken van een
borging in de ambtelijke hiërarchie
De bij het project betrokken ambtenaren en de kwartiermaker stonden formeel onder de
verantwoordelijkheid van de ambtelijke directie. In de praktijk werd echter direct met de betrokken
bestuurders geschakeld. In een enkel geval werden zij zelfs direct door de betrokken bestuurder
geselecteerd, omdat de bestuurder met de betreffende persoon eerder goed had samengewerkt. Een ander
voorbeeld van de grote bestuurlijke aansturing is de aanstelling van de kwartiermaker. Formeel lag het
opdrachtgeverschap bij de sector Bestuur en Samenleving, maar de kwartiermaker is buiten de reguliere
procedures om door het bestuur naar voren geschoven. Ook hier had de directie geen rol. Het betekende in
de praktijk dat de ambtenaren ook strategisch-tactische verantwoordelijkheid droegen. Dit is op momenten
als nuttig ervaren, in de korte tijd waarin het Cultuureiland gerealiseerd moest worden was het een voordeel
om snel te kunnen schakelen met bestuurders. Deze informele constructie blijkt echter kwetsbaar wanneer
er op ambtelijk en bestuurlijk niveau geen overeenstemming is, er knelpunten aan het licht komen of er
betrokken ambtenaren zouden wegvallen (de kennis lag immers bij specifieke personen). Bovendien was
het project hiermee onvoldoende geborgd in de totale organisatiestructuur van de gemeente.
De sterke bestuurlijke betrokkenheid betekende in positieve zin dat er door het college en de organisatie
prioriteit aan het project werd gegeven. Hier staat tegenover dat er een sterk bestuurlijk stempel op het
project werd gezet dat niet altijd op ambtelijk advies was gestoeld of tegen het ambtelijk advies inging.
Voorbeelden hiervan zijn de risico’s die de ambtelijke organisatie in haar collegevoorstellen heeft benoemd
met betrekking tot de financiële risico’s, de risico’s die gepaard gingen met niet aanbesteden en de risico’s
die gepaard gingen met het gebrek aan een gedragen beeld over wat het Cultuureiland zou moeten worden.
Bovendien is er onvoldoende sprake geweest van collegiaal bestuur. Terwijl er in de planvormingsfase werd
aangestuurd op de betrokkenheid van twee portefeuillehouders (Cultuur en Financiën en Accommodaties),
komt de portefeuillehouder Cultuur gedurende het proces steeds verder op afstand te staan. Deze
ontwikkeling heeft onder meer tot gevolg dat er in de gehele ontwikkeling te weinig bestuurlijke sturing heeft
plaatsgevonden op de vraag welke culturele ambitie bereikt moest worden, met wie en op welke manier.
Doordat het ‘eigenaarschap’ van het ECI bij één specifieke portefeuillehouder lag, hebben andere
wethouders zich bovendien onvoldoende vergewist van de financiële onderbouwing van het project. Dit
klemt te meer op het moment dat de voormalig portefeuillehouder deel uit gaat maken van de Raad van
Toezicht en er discussie ontstaat over het subsidiekader.

C. Exploitatie: culturele ambitie met het ECI-complex wordt bijgesteld
In de loop van 2012 ontstaat er spanning tussen de stichting, de ambtelijke organisatie en het college met
name over de hoogte van het subsidiebedrag in relatie tot de huurlasten. Door de financiële problemen in de
eerste maanden na opening komt de relatie tussen de stichting en het college verder onder druk te staan.
14. Er ontstaat discussie tussen Stichting ECI en de gemeente over de hoogte van het
subsidiebedrag
In juli 2012 ontstaat tussen Stichting ECI en de gemeente discussie over het subsidiekader. De Raad van
Toezicht stelt zich op het standpunt dat voor de huurlasten een separate subsidie beschikbaar is. De
gemeente stelt zich daarentegen op het standpunt dat de algemene subsidie inclusief huurlasten is. Op dat
moment wringt het dat de voormalig portefeuillehouder lid is van de Raad van Toezicht. Het duurt relatief
lang voordat het college een standpunt inneemt over het subsidiekader. De reden hiervoor is dat andere
collegeleden onvoldoende op de hoogte zijn van de exploitatieopzet van ECI en zich deze eerst eigen
moeten maken.
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15. Geen formele samenwerkingsafspraken tussen stichting en gemeente, desondanks gaat de ECI
Cultuurfabriek toch open
In de eerste maanden van de samenwerking tussen de gemeente en de Stichting ECI zijn er geen formele
afspraken. Zo is er geen uitvoeringsovereenkomst en huurovereenkomst. Uit het dossier blijkt dat er eind
november 2012 nog geen getekende huurovereenkomst is, terwijl de ECI al enkele maanden open is. Bij
besluitvorming van het college over de voorlopige subsidiebeschikking over 2012 – 2013 in januari 2013
blijkt dat er nog geen uitvoeringsovereenkomst ligt, terwijl de exploitatie al draait. Er is daardoor in deze
periode formeel geen basis voor de verantwoordingsrelatie, er zijn formeel geen afspraken over de wijze
waarop verantwoording wordt afgelegd en de subsidiebeschikking is nog niet definitief.
16. Vrijwel meteen na de opening van het gebouw kampt Stichting ECI met praktische problemen
In de communicatie van college en raad heeft gedurende het ontwikkelingsproces sterk de nadruk gelegen
op het budgettaire aspect. Zo doet de portefeuillehouder in een raadsvergadering op 3 juli 2009 de
toezegging dat het project binnen het financiële kader zal worden gerealiseerd. Ook speelt tijd een
belangrijke factor in de ontwikkeling van het gebouw. Het gebouw moet volgens subsidievoorwaarden voor
een specifieke datum worden opgeleverd.
De ECI Cultuurfabriek is in september 2012 geopend. Het gebouw is gerealiseerd binnen het door de raad
vastgestelde budget en ook voor de afgesproken datum met subsidieverleners. Tegelijk geeft de nieuwe
stichting snel na de oplevering en de opening van het gebouw aan met problemen te kampen. Volgens de
stichting werkte het kassa- en ticketsysteem niet goed, waren de ICT-faciliteiten niet voldoende en waren er
onvoldoende werkplekken en elektriciteitsaansluitingen. Ook bleek de geluidsisolatie niet voldoende. Dit
laatste heeft ertoe geleid dat enkele lokale verenigingen inmiddels uit het pand zijn vertrokken.
17. In de praktijk is voor de stichting geen ingroeimodel gehanteerd
Vanaf de start van de stichting wordt door de gemeente verwacht dat zij de gestelde hoge ambitie realiseert.
Hier zijn de exploitatie en het inhoudelijke programma ook op gebaseerd. Er is in de praktijk weinig ruimte
geboden om een ingroeimodel te hanteren. In de eerste vier maanden na de opening wordt duidelijk dat de
bezoekersaantallen conform de ramingen op de verschillende onderdelen van de programmering niet
worden gehaald en dat de stichting kampt met financiële problemen. De financiële problemen en de lagere
bezoekersaantallen worden door de gemeente niet voldoende beschouwd in de context van een startende
stichting, maar in de context van de verwachte ambitie. Over deze ambitie bestaan dan nog steeds
verschillende denkbeelden. Vanaf 2007 wordt gesproken over een lokale, regionale en bovenregionale
functie en doelgroep. Deze functies en doelgroepen zijn niet concreet uitgewerkt (welke organisatie is er
voor welke doelgroep) en het is onduidelijk of, en zo ja waar, de nadruk ligt en hoe de verschillende
instellingen in het gebouw elkaar versterken. De onduidelijkheid over de inhoudelijke kaders heeft zijn
weerslag op de synergie binnen de ECI Cultuurfabriek. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de
amateurverenigingen zijn vertrokken uit het gebouw en er tot nu toe geen oplossing is gevonden om hen
een plek te bieden. Ook ontstaat er verschil van mening over de toegevoegde waarde van het
Bonnefantenmuseum (die deels de bovenregionale functie moest vervullen). Ook het Bonnefantenmuseum
is uit het gebouw vertrokken.
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18. Stichting ECI komt meteen na de opening in de financiële problemen, liquiditeit staat onder druk;
verantwoordingsinformatie van ECI geregeld te laat en kwalitatief onder de maat
In januari 2013 wordt duidelijk dat er over de laatste maanden van 2012 een tekort is ontstaan van
€ 184.339 op de exploitatie van Stichting ECI. Het tekort – dat blijkt uit een door Stichting ECI aangeleverde
tussenrapportage – vormt het begin van een patroon dat zich gedurende 2013 steeds zal herhalen. Stichting
ECI levert een rapportage aan waarin zij de besteding en inzet van de voorlopige subsidiebeschikking
verantwoordt. Op de meeste verantwoordingsmomenten komt deze rapportage te laat, waarmee de stichting
niet voldoet aan de subsidievereisten. Dit is het geval bij het jaarverslag van 2012, de tussenrapportage over
het eerste kwartaal van 2013 en de verantwoording over de openingssubsidie. Daarnaast beoordeelt de
gemeente de kwaliteit van de rapportages als matig en wordt er niet over het volledige subsidiebedrag
verantwoord. Meermaals gaan er verzoeken naar Stichting ECI om aanvullende gegevens aan te leveren.
Dit is in februari 2013 het geval bij de verantwoording over de eenmalige subsidie over 2011 en 2012
(incidentele subsidie voor opstartkosten). Bij de tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal van 2013 is
na een eerste hersteltermijn zelfs een tweede hersteltermijn nodig, omdat de gegevens nog niet op orde
zijn. In beide gevallen worden gegevens ook weer te laat aangeleverd. De gemeente signaleert dat
verantwoording niet volledig is en communiceert dit ook naar de stichting. Dit lijkt in de loop van 2013 weinig
resultaat te hebben. De stichting heeft zichtbaar moeite met het halen van deadlines en het volledig
verantwoorden over de subsidiebeschikkingen.
De wijze waarop de gemeente acteert in reactie op deze gebeurtenissen is inconsequent. Zo wordt bij de
verantwoording over de eenmalige subsidie (februari 2013) voor de opstartkosten het subsidiebedrag met
€ 28.739 verlaagd, omdat een volledige inhoudelijke en financiële verantwoording ontbreekt en niet wordt
voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen. De gemeente toont dat zij de subsidievoorwaarden
serieus neemt, maar weet op dat moment dat de stichting € 28.739 terug zal moeten betalen en daarnaast
over deze periode met een tekort van € 34.485 blijft zitten. Als de stichting voor de officiële opening van de
ECI cultuurfabriek op 6 april 2013 een incidentele subsidie aanvraagt van € 37.500 wordt deze zonder
opmerkingen verstrekt. Het lijkt erop dat het voor de gemeente belangrijk was dat de opening groots zou
worden gevierd, maar zij op basis van de verantwoording over de subsidie van de opstartkosten ook wist dat
er tekorten bij de stichting zijn en dat een goede verantwoording in de huidige organisatie niet gegarandeerd
is. Bij de verantwoording over het jaarverslag van 2012 toont de gemeente zich tamelijk ruimhartig. Op
meerdere punten is niet aan de subsidieafspraken voldaan, de gegevens waren keer op keer te laat en de
controleverklaring is afgegeven met een beperking. Toch maakt de gemeente de subsidiebeschikking over
2012 in oktober van 2013 definitief, zonder het bedrag aan te passen of een duidelijke ‘rode lijn’ te trekken.
Wel wordt weer aangegeven dat de vereisten voor de verantwoording over 2013 strenger zullen worden.
Hoewel de gemeente soms de lijn kiest van het vasthouden aan de subsidievereisten laat zij ook coulance
zien bij het verstrekken van aanvullende subsidies (e.e.a. binnen het kader van juli 2009). Zo wordt bij de
begroting in december 2012 nog € 156.000 toegezegd als aanvullende subsidies om de begroting te dekken
en wordt er een aanvullende subsidie voor de opening verstrekt.
Het ontbreken van een solide basis voor de relatie tussen subsidiënt en subsidiabele, het gebrek aan
tijdigheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie en met name de houding van de gemeente
(coulant in het verstrekken van aanvullende bedragen en het beschikbaar stellen van de subsidies) hebben
geleid tot ruimte voor verschil van interpretatie van de subsidiekaders. Er is inzake de subsidieverstrekking
onvoldoende en niet tijdig één uit te dragen standpunt ingenomen.
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19. Ambitie met de ECI Cultuurfabriek blijkt niet haalbaar
In 2013 besluit de gemeente, naar aanleiding van de financiële problematiek bij Stichting ECI, een second
opinion uit te voeren op de business case. De conclusie luidt dat het gestelde doel (een bovenregionale
ambitie) te ambitieus is en dat de kern van het probleem van Stichting ECI is dat de aannames van
bezoekersaantallen te ambitieus zijn. Ook ontbreekt er tot dan toe een ondernemingsplan, dat vervolgens in
samenwerking met een extern adviesbureau wordt opgesteld. De conclusies van de quickscan leiden ertoe
dat, in ieder geval tijdelijk, de ambitie met de ECI Cultuurfabriek naar beneden moet worden bijgesteld.

D. Governance: randvoorwaarden onvoldoende ingevuld
De governance heeft betrekking op de keuze van de rechtsvorm, de inrichting (organisatie) van de stichting
en de wijze waarop gemeente (ambtelijke organisatie, college en raad) en stichting zich tot elkaar
verhouden (checks en balances). Hoewel de keuze voor de stichtingsvorm de meest logische keuze is om
de organisatie van het ECI vorm te geven, zijn de randvoorwaarden voor een goede exploitatie van de
stichting niet goed ingevuld. Het gaat dan specifiek om de invulling van het toezicht, de inhoudelijke kaders,
het financieel beleid en de mate van risicobeheersing en de daarmee samenhangende rolverdeling- en
invulling door directeur-bestuurder, Raad van Toezicht en gemeente.
20. Keuze voor stichtingsvorm meest logische keuze
Het college heeft ervoor gekozen om een stichting op te richten die het gebouw moest exploiteren. Al in een
vroeg stadium wordt duidelijk dat dit model, waarin een directeur-bestuurder aan het hoofd van de
organisatie staat, de voorkeur heeft van de verschillende betrokken instellingen. Eén organisatie zou beheer
en exploitatie vorm moeten geven. Andere keuzes lagen minder voor de hand. Het college wilde
bijvoorbeeld geen onderbrenging van het cultureel centrum in de eigen gemeentelijke organisatie. Dit paste
in de optie van het college niet bij heersende opvattingen over de professionele rol die culturele organisaties
zouden moeten krijgen. Ook had de gemeente negatieve ervaring met andere modellen opgedaan,
bijvoorbeeld het model waarin een bestuurder aan het hoofd van de organisatie staat.
21. Bewuste afwegingen rond benoeming van leden van de Raad van Toezicht
In september 2010 worden door het college drie leden voor de Raad van Toezicht voor de Stichting ECI i.o.
voorgedragen. Volgens de cultural governance code moet in de RvT deskundigheid geborgd zijn. Het
college is conform de statuten van de stichting bevoegd de leden te benoemen. Er zijn bewuste afwegingen
gemaakt in de selectie van de personen die de Raad van Toezicht moeten gaan vormen. Twee van de drie
leden hadden een sterke band met de gemeente tot onmiddellijk voor de installatie van de RvT, namelijk
voormalig portefeuillehouder, de heer Schreurs en voormalig gemeentesecretaris, mevrouw Van Breugel.
De voorzitter van de RvT is voormalig gemeentesecretaris van Roermond geweest. De heer Schreurs is de
voormalig portefeuillehouder ECI tot 2010. Deze twee leden worden specifiek betrokken vanwege hun
kennis van de gemeente en de gemeenschap in Roermond. De verwachting is dat hiermee het toezicht op
de realisatie van de ambitie en de doelen die de gemeente met de ECI Cultuurfabriek heeft, zijn geborgd.
Ook wordt specifiek de kennis van de voormalig portefeuillehouder op het gebied van beheer en exploitatie
als een voordeel gezien. Bij de benoeming van de leden in januari 2011 is het voornemen geuit zo snel
mogelijk naar een RvT van vijf leden toe te groeien. In nagenoeg de hele periode januari 2011 – augustus
2013 heeft deze uitbreiding niet plaatsgevonden.
De drie leden hadden samen deskundigheid op het gebied van de gemeente Roermond, stichtingsbesturen,
toezicht houden en personeels- en organisatiezaken.
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Met deze betrokkenheid werden echter concessies gedaan aan het belang van afstand, die van een
toezichthoudend orgaan mag worden verwacht. De keuze pakt uiteindelijk dan ook ongelukkig uit (zie
volgende punt). In augustus 2013 besluit de Raad van Toezicht af te treden. De reden die hiervoor is
aangegeven is dat het project zich inmiddels in een andere fase (namelijk de exploitatie) bevindt. De
ontwikkeling rondom de financiële problematiek en de relatie met de gemeente hebben eveneens een rol
gespeeld.
Financiële en met name juridische en cultureel-inhoudelijke expertise heeft in deze periode ontbroken. Net
voor het aftreden van de RvT is er een vierde lid toegevoegd met kennis van de culturele sector. Dit lid van
de RvT is in 2013 niet afgetreden, maar is tot medio april lid van de RvT. Vanaf het begin was het de
bedoeling om naar een RvT met vijf leden toe te groeien. Een vijfde lid is er in de praktijk echter nooit
gekomen.
22. Keuze voor leden van de Raad van Toezicht pakt ongelukkig uit
De aanvankelijk gewenste betrokkenheid en kennis van het dossier blijkt, ook afgezien van de strijdigheid
met het principe dat van een RvT enige distantie wordt verwacht, in de praktijk een ongelukkige keuze. In juli
2012 ontstaat er tussen de stichting en de gemeente discussie over de afspraken in het subsidiekader.
Hoewel zowel bij de gemeente als bij de stichting en RvT veel belang wordt gehecht aan het succes van de
ECI Cultuurfabriek, worden de financiële randvoorwaarden waaronder dit moet gebeuren verschillend
geïnterpreteerd. Daarbij wordt de gedetailleerde kennis van de voormalig wethouder – die nu lid is van de
RvT – over de exploitatieopzet, het haalbaarheidsonderzoek en de kaders die door de raad op 3 juli 2009
zijn gesteld, benut. Binnen de gemeente is er op bestuurlijk niveau niemand met evenveel kennis van het
dossier als de voormalig wethouder. Op ambtelijk niveau is deze kennis er wel, maar deze kan lange tijd niet
voldoende benut worden. De RvT geeft namelijk aan de discussie niet op ambtelijk niveau te willen
aangaan. Door de kennis en overtuigingskracht van de RvT, in de persoon van de voormalig wethouder, en
het onvermogen van het college om zijn interpretatie te toetsen aan de feitelijke gemeentelijke kaders en er
een standpunt over in te nemen, heeft de discussie onnodig lang geduurd. Hierdoor kreeg het inhoudelijke
programma en de bedrijfsvoering onvoldoende aandacht. Uit gesprekken in het kader van dit onderzoek
blijkt dat zowel de gemeente als de oud-leden van de RvT achteraf van mening zijn dat de personele
invulling van de RvT niet voldeed aan de eisen voor onafhankelijk bestuurlijk toezicht en beschouwen het
achteraf als een ongelukkige keuze.
23. Financiële problematiek bij ECI leidt tot negatieve dynamiek tussen gemeente en stichting
De financiële problemen bij de stichting leiden ertoe dat de gemeente vanaf de start zeer nauw betrokken
blijft bij de bedrijfsvoering, de risicobeheersing en het financiële beleid van de stichting. Formeel zijn deze
zaken een verantwoordelijkheid van de stichting, maar de gemeente acht het risico te groot om op afstand te
gaan staan. Hierdoor gaan rollen en verantwoordelijkheden door elkaar lopen en worden deze onduidelijk.
De directeur legt bijvoorbeeld tweewekelijks financiële verantwoording af bij de projectwethouder en er zijn
intensieve bestuurlijke en ambtelijke overleggen. Deze overleggen worden ook op bestuurlijk niveau door
details beheerst. In de loop van 2013 besluit de gemeente tot een extern onderzoek naar de
exploitatie(opzet) en de gestelde ambitie. Dit onderzoek leidt tot het naar beneden bijstellen van de ambitie,
waardoor de stichting iets meer groeiruimte krijgt. Het onderzoek leidt ook tot het opstellen van een
ondernemingsplan. Een plan dat volgens betrokkenen veel eerder opgesteld had moeten worden om gericht
met het programma, de bedrijfsvoering en de commerciële invulling aan de slag te gaan. De gemeente heeft
het slagen van het ondernemingsplan (en daarmee het wegwerken van de tekorten) als voorwaarde
benoemd voor het opschorten van de huurbetalingen.
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Het uitvoeren van het ondernemingsplan heeft dan ook de belangstelling van ambtelijke organisatie en het
college. Doordat de gemeente geen afstand neemt, is er tussen de gemeente en de stichting een negatieve
dynamiek ontstaan. De discussie over het subsidiekader heeft deze dynamiek versterkt. Voor het gevoel van
de directeur-bestuurder van de stichting besluit de gemeente over zaken waar de stichting zelf over zou
moeten beslissen en zonder haar voldoende te betrekken. Volgens de gemeente is de sterke betrokkenheid
noodzakelijk, omdat de stichting onvoldoende in staat is om verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijk is de
gemeente niet de mening toegedaan dat verdergaande betrokkenheid van de gemeente noodzakelijk is. Zo
vindt het college niet dat Stichting ECI een gemeentelijke afdeling zou moeten zijn. In de praktijk handelen
gemeente en stichting niet congruent met de formele rollen en verantwoordelijkheden die volgen uit het
subsidiekader (rollen van subsidieverlener en subsidient) en de onderliggende overeenkomst.
24. Samenwerking tussen organisaties in het ECI is een zorgpunt
Niet alleen de samenwerking tussen gemeente en stichting verloopt stroef. Ook de samenwerking tussen
organisatieonderdelen van ECI verloopt stroef. Lokale verenigingen trekken weg vanwege ontstane
geluidsoverlast en ook het Bonnefantenmuseum wil niet langer samenwerken met Stichting ECI. Hier wreekt
zich het gebrek aan een goed uitgedachte visie op wat het ECI moet zijn en hoe de samenwerking vorm
moet krijgen. Dat gebrek aan visie leidt er ook toe dat commitment, dat wel degelijk aanwezig is, niet goed
uit de verf kan komen.

E. Informatievoorziening onvoldoende en op onderdelen onvolledig
De gemeente Roermond kent een Handreiking Actieve Informatieplicht. Deze Handreiking dateert van maart
2008 (vastgesteld door de raad op 3 april 2008). In het kader van de werkgroep integriteit is in mei 2013
door de raad besloten (de toepassing van) de Handreiking te evalueren. Dit is nog niet gebeurd. De
algemene regels en richtlijnen gaan in op de informatievoorziening richting de raad. Het bevat onder meer
richtlijnen voor de wijze van informatievoorziening, de tijdigheid en volledigheid die in acht moeten worden
genomen. De Handreiking gaat niet in op informatievoorziening voor de uitvoering van specifieke projecten.
De gemeente had daar destijds ook geen regels en richtlijnen voor. In de Handreiking wordt wel gesproken
over ‘zaken van complexe aard gezien de veelheid van belangen en betrokkenen en/of raakvlakken met
verschillende beleidsterreinen’ en over ‘zaken uit het college uitvoeringsprogramma’. Wanneer sprake is van
een ‘zaak van complexe aard’ is uit de Handreiking niet op te merken, doch ligt het in de lijn van de
Handreiking dat ECI een dergelijk complexe zaak is.
De informatievoorziening richting de raad is op te delen in de drie fasen van de ontwikkeling: de
planvorming, de totstandkoming en het moment na de oplevering van het gebouw waarin de
subsidieverlening aan ECI plaatsvond. In algemene zin valt op dat betrokkenen vrijwel allen van mening zijn
dat er over dit dossier veel informatie met de raad is gedeeld. Een nadere bestudering van die informatie
leert echter dat deze hoofdzakelijk procedureel van aard was. Er werd een toelichting gegeven op
bijvoorbeeld het verloop van het bouwproces of de aanstaande opening. De raad is daarentegen op
belangrijke momenten, zoals bij de bezinning op de eigendomskwestie niet betrokken, en hij mist bovendien
belangrijke informatie. Daarnaast heeft relatief veel belangrijke informatie de status van 'niet-openbaar’,
zonder dat de gronden voor deze niet-openbaarheid deugdelijk zijn onderbouwd. Dit komt niet overeen met
de letter én de geest van de Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht. Doordat het college de raad
op belangrijke momenten onvoldoende heeft betrokken, ontbrak het ook tussen raad en college aan
noodzakelijke checks en balances.
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25. Gemeenteraad in planvormingsfase vooral geïnformeerd over het proces en niet (tijdig)
betrokken bij belangrijke inhoudelijke vraagstukken en zorgpunten
In de planvormingsfase is de raad frequent geïnformeerd over het ECI-complex. Met name over het verloop
van de subsidieverwerving en de ingezette acties naar aanleiding daarvan (bijvoorbeeld het bezwaar tegen
de afgewezen Rijkssubsidie) is de raad veelvuldig geïnformeerd. Ook is de raad procedureel geïnformeerd
over het verloop van het gebruikersoverleg in aanloop naar de vormgeving van het Programma van Eisen.
Daarnaast heeft de raad in deze periode enkele informatiebrieven ontvangen, bijvoorbeeld over de
intentieovereenkomst.
Tegelijkertijd blijkt dat specifieke zorgpunten niet aan de raad zijn medegedeeld, waar deze wel in het
college zijn behandeld. Zo wordt de (ambtelijke) zorg over het gebrek aan een gedragen, uniform beeld over
de invulling van de ECI Cultuurfabriek niet met de raad gedeeld. Ook van zorgen van het
Bonnefantenmuseum over de invulling van het bovenregionale profiel heeft de raad geen weet. Over de
risico-inventarisatie, zoals gemaakt door een extern bureau, wordt de raad in het geheel niet inhoudelijk
geïnformeerd. Deze risico-inventarisatie is als niet-openbaar bestempeld. De gronden voor deze keuze zijn
ons niet duidelijk geworden. Het had in de rede gelegen dat de raad over dit rapport was geïnformeerd. Het
gaat immers om informatie die cruciaal is voor het kiezen van een bepaalde rol (eigenaar,
subsidieverstrekker etc.). Juist gezien het feit dat mede uit de inventarisatie is gebleken dat de gemeente in
de rol van eigenaar het grootste risico liep, was het volgens de Handreiking Actieve Informatieplicht, logisch
geweest wanneer de raad was geïnformeerd.
De raad had zich in deze periode ook kritischer kunnen opstellen. Bijvoorbeeld door het stellen van
schriftelijke vragen en het afdwingen van een concreet antwoord bij het college wanneer kritische vragen
onbeantwoord blijven (bijvoorbeeld met betrekking tot het gestelde ambitieniveau). De raad is meegegaan in
de stapsgewijze aanpak van het college, waarbij een volgende fase werd ingegaan zonder dat de vorige
was afgerond.
26. In de totstandkomingsfase is de raad door het college onvoldoende betrokken en op cruciale
onderdelen informatie onthouden
De Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht geeft aan dat informatievoorziening richting de raad op
hoofdlijnen dient plaats te vinden, maar dat deze wel volledig dient te zijn. Daarnaast moet de hoeveelheid
informatie die met de raad wordt gedeeld, zijn afgestemd op de ‘aard van de zaak’. De raad moet in ieder
geval beschikken over informatie die nodig is om een besluit te nemen (of te beschikken over verwijzingen
naar onderliggende stukken die vervolgens voor de raad ter inzage moeten worden gelegd). Deze
documenten moeten voor de raad te allen tijde raadpleegbaar zijn.
De informatievoorziening aan de raad in de totstandkomingsfase is zeer summier. De mededelingen van het
college zijn hoofdzakelijk procedureel en spitsen zich in deze fase toe op het verloop van het bouwproces.
De raad wordt in het geheel niet betrokken bij beraadslagingen over de vormgeving van de aanbesteding en
bij overwegingen om al dan niet tot aankoop van het pand over te gaan.
Het blijkt ook niet dat de raad geïnformeerd is over (de resultaten van) ingewonnen juridisch advies. De
gemeente heeft geen zicht op de wijze van verwerving van die adviezen. Ze zijn dan ook niet-openbaar.
Volgens artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet had de informatie wel moeten worden verstrekt.
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Dit artikel bepaalt namelijk dat de raad voorafgaand aan de uitoefening van een privaatrechtelijke
rechtshandeling wordt geïnformeerd als deze uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
gemeente. Aan dit artikel, evenals aan de richtlijnen van de Handreiking Actieve en Passieve
Informatieplicht, is niet voldaan.
De betrokkenheid van de raad is, net als in de planvormingsfase, beperkt. Er zijn in deze periode slechts
enkele schriftelijke vragen gesteld. In de raadsvergaderingen komt de Cultuurfabriek overwegend slechts in
bijzinnen aan de orde. Onderwerpen waar in de periode 2009 – 2012 wat uitvoeriger bij stil is gestaan, zijn
de parkeerproblematiek, de afwikkeling van de voormalige stichtingen en uiteraard de uiteindelijke aankoop
van het pand door het college in 2012. Over (het voornemen tot) de aankoop van het pand ontstaat in mei
2012 commotie in de raad. Uit het onderzoeksdossier blijkt dat veel raadsleden zich overdonderd voelen
over deze aankoop en niet op de hoogte zijn van de argumenten die ten grondslag liggen aan de aankoop.
De raad wordt op dat moment geconfronteerd met een voldongen feit. De bevoegdheid tot aankoop lag bij
het college. Dit heeft de raad onvoldoende beseft en is op 3 juli 2009, het moment waarop de inhoudelijke
en financiële kaders worden vastgesteld, ook niet als zodanig met elkaar besproken. Het had in de rede
gelegen dat het college de raad over de bevoegdheidsverdeling op zijn minst opmerkzaam had gemaakt.
27. In de exploitatiefase is de raad op momenten laat geïnformeerd
In (aanloop naar) de exploitatiefase wordt de raad geïnformeerd over de subsidiekaders voor de Stichting
ECI en de aanstelling van de directeur. Omdat de subsidie binnen de kaders van het raadsbesluit van juli
2009 blijft, wordt de raad pas eind januari 2013 de hoogte gesteld van de discussie die er over deze kaders
wordt gevoerd tussen het college en de stichting. Het college is dan al zeker twee maanden intensief met de
stichting in overleg. Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening over de tekorten over de eerste maanden
na opening. De raad wordt hierna, in maart 2013, op de hoogte gebracht van het voortdurende verschil van
inzicht over de resultaten van de stichting. Op 24 april 2013 houdt het college een presentatie over de
subsidiekaders en de opbouw van de exploitatie voor de ECI Cultuurfabriek. De stichtingsdirecteur en de
leden van de RvT voelen dan de behoefte om ook hun kant van het verhaal aan de raad te presenteren. Dit
gebeurt op 15 mei 2013. Inmiddels heeft de raad ook signalen van inwoners en vanuit de media ontvangen.
Tezamen vormt dit een aanleiding voor de raad om een raadsonderzoek in te stellen.

F. Gemeentelijke dossier- en archiefvorming niet op orde
Het ECI-dossier beslaat 42 ordners aan papieren documenten. Er zijn nauwelijks digitale documenten
aanwezig. De structuur van de ordners is onvoldoende duidelijk. Er zit geen of een beperkte chronologie of
thematische ordening in de afzonderlijke dossiers. De indruk van de onderzoekers is dat persoonlijke
archieven van medewerkers zijn samengevoegd in de ordners en dat die gezamenlijk het gemeentelijk
archief inzake ECI omvatten. Een dergelijke wijze van archivering stelt medewerkers Documentaire
Informatie Voorziening (DIV) onvoldoende in staat op een deugdelijke wijze te archiveren. De wijze van
archief- en dossiervorming voldoet dan ook niet aan regels die hiervoor zijn gesteld in de Archiefwet5 en
Archiefregeling6. Dit belemmert de democratische controle.
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3 Conclusies
In dit hoofdstuk staan de conclusies die volgen uit de feitenreconstructie en de analyse.

Hoofdconclusie: Wensdenken heeft geleid tot een onrealistische culturele ambitie en een
onvoldoende integraal cultuuraanbod
De ontwikkeling van de ECI Cultuurfabriek is hoofdzakelijk ingegeven vanuit de wens van het college om
een nieuw gebouw te herbestemmen en daarmee de gebiedsontwikkeling kansrijker te maken. Deze
‘weeffout’ in de beginstadium van de ontwikkeling is van bepalende negatieve invloed geweest op het
verdere ECI-dossier. Het heeft geleid tot een onvoldoende onderbouwde culturele ambitie die in de praktijk
niet realistisch is. Mede hierdoor is het beoogde integrale cultuuraanbod in de ECI Cultuurfabriek nooit tot
stand gekomen.
De fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de ECI Cultuurfabriek (het realiseren van een gebouw) heeft
gedurende het ontwikkelingsproces prioriteit gekregen boven de uitwerking van de culturele visie en de
samenwerking tussen culturele partners. Het resulteert er onder meer in dat de raad op 3 juli 2009 instemt
met de ontwikkeling van een gebouw zonder dat de financiële kaders helder zijn. Ook is de business case
die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling onvoldoende onderbouwd en is het onduidelijk geweest en
gebleven welke culturele ambitie gerealiseerd moest worden. Als gevolg hiervan blijkt in 2013 dat de door
de gemeente gestelde ambitie niet haalbaar is, er met het vertrek van verschillende culturele partijen een
onvolledig programma wordt aangeboden en er grote financiële problemen zijn. Achterliggende oorzaken
van de ontstane situatie zijn een te sterk wensdenken door het college alsmede het onvoldoende
vormgeven aan checks en balances tussen ambtelijke organisatie, college en raad enerzijds en tussen
Raad van Toezicht, Stichting ECI en de gemeente anderzijds.

Conclusie 1: Cultuur-inhoudelijke ambitie ondergeschikt aan fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de
ECI Cultuurfabriek
Het belang van het fysiek ontwikkelen van het Electro Chemisch Industriecomplex (ECI) gebouw was voor
het college groter dan het vanuit cultuur-inhoudelijk ambities verwezenlijken van een samenhangend en
realistisch cultureel aanbod binnen het ECI-gebouw. Ervaren tijdsdruk is hier mede debet aan. Een
mogelijke Rijkssubsidie voor de herbestemming in het vooruitzicht en de (tijds)voorwaarden die de
subsidieaanvraag met zich meebrachten, hebben ervoor gezorgd dat gedurende het ontwikkelingsproces
telkens de nadruk heeft gelegen op het realiseren van een gebouw. Ook het gegeven dat de herbestemming
en ontwikkeling van het ECI-gebouw cruciaal was voor de planvorming en uitvoering van de
gebiedsontwikkeling Roerdelta, heeft ertoe geleid dat de nadruk lag op herbestemmen boven de uitwerking
van de culturele ambitie. Die gebiedsontwikkeling zou namelijk een versnelling kunnen krijgen door de
ontwikkeling van het ECI-gebouw. De uitwerking van de culturele ambitie (wat willen we bereiken met het
gebouw, wie hebben we daarvoor nodig en hoe gaan we dit aanpakken?) is daaraan in dit proces
ondergeschikt geweest. Ook de uitwerking van het beheer en de exploitatie is door de nadruk op het fysieke
op de langere baan geschoven. Lange tijd is onduidelijk geweest hoe beheer en exploitatie er uit zouden
moeten zien. Eerst moest volgens het college namelijk de principiële keuze voor de herbestemming en
fysieke realisatie gemaakt worden. De raad stemt in met de ontwikkeling van de ECI Cultuurfabriek, zonder
voldoende zicht te hebben op de financiële en inhoudelijke onderbouwing.
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Dit is opmerkelijk te noemen, gezien het feit dat de gemeente op dit moment geen eigenaar is van het ECIgebouw en haar rol en belang verbonden zijn met de toekomstige culturele invulling.
Dat het college zich met name op de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling richt blijkt ook uit de projectorganisatie
die in 2007 wordt ingericht. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is de ruimtelijke kant leidend.
Conclusie 2: Onvoldoende uitwerking culturele visie en onderbouwing van de business case
Het ontbreekt in de gemeente Roermond lange tijd aan beleidsinhoudelijke kaders en een gedegen
business case die ten grondslag zou moeten liggen aan de culturele invulling van het ECI-gebouw. Pas na
de besluitvorming over de ontwikkeling van het ECI-gebouw op 3 juli 2009 wordt er gewerkt aan een
cultuurnota. Het haalbaarheidsonderzoek dat bij de besluitvorming in 2009 wordt behandeld, is gebaseerd
op aannames omtrent aanbod en niet op behoefteonderzoek of benchmarks naar vergelijkbare culturele
instellingen. De ramingen zijn onzeker en niet onderbouwd. Er is onvoldoende geïnvesteerd in het maken
van een deugdelijke en op vraag gebaseerde raming van de bezoekersaantallen. Daardoor blijkt bij de
presentatie van het rapport van BMC naar de exploitatieopzet van de ECI Cultuurfabriek in juni 2013, dat de
aannames niet realistisch zijn.
De raad is door het college niet gevraagd om inhoudelijke kaders te stellen, maar budget toe te kennen om
het ruimtelijke en financiële proces te kunnen faciliteren (fysieke planvorming en subsidieproces). Vragen
vanuit de raad over de cultuur-inhoudelijke kaders die ten grondslag moeten liggen aan de bouw, de cultuurinhoudelijke invulling van het gebouw en de financiële kaders voor toekomstig beheer en exploitatie worden
door het college lange tijd onvoldoende beantwoord.
Doordat er aan de voorkant van het proces onvoldoende aandacht is besteed aan het formuleren van de
culturele ambitie zijn hierover verschillende visies ontstaan. Gedurende het gehele project en zelfs tot op de
dag van vandaag is onduidelijk of, en in welke mate, met de ECI Cultuurfabriek een lokale, regionale en/of
bovenregionale functie wordt beoogd. Ook hebben er verschillen van inzicht bestaan over de wijze waarop
binnen de stichting moet worden samengewerkt en welke doelen moesten worden bereikt. Het risico op een
gebrek aan synergie wordt al tijdens de planvorming opgemerkt, maar er wordt onvoldoende op geacteerd.
Omdat er onvoldoende is geïnvesteerd in de synergie tussen de verschillende stichtingen die in Stichting
ECI zouden opgaan, de samenwerking met andere gebruikers van het gebouw (zoals amateurverenigingen
en het Bonnefanten Roermond) en een gezamenlijke, op onderzoek gefundeerde ambitie, is er sprake van
een zwak cultureel profiel. Gebruikers zijn weggetrokken, doelstellingen zijn in de praktijk niet haalbaar
gebleken en de stichting heeft zich tot nu toe vooral moeten concentreren op de organisatorische en
financiële aspecten in plaats van het inhoudelijke programma.
Conclusie 3: Gebrekkige uitwerking culturele visie en beheer en exploitatie leidt tot problemen
Uit het onderzoek blijkt dat de gebrekkige uitwerking van de culturele visie en de beheer en exploitatie van
bepalende invloed zijn op het succes van de ECI Cultuurfabriek. Nadat het gebouw is gerealiseerd en de
subsidiekaders zijn vastgesteld, heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het
programma van de ECI Cultuurfabriek overgedragen aan Stichting ECI. De stichting wordt verantwoordelijk
gehouden voor de opstartproblemen, terwijl een deel van deze problemen vóór de start van de stichting
voorkomen had kunnen worden door de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de overgang van het personeel
en de inventaris van het voormalig Centrum voor de Kunsten, helderheid over het totaal aan kosten voor de
stichting aan de gemeente en de keuze om de stichting geen startkapitaal mee te geven. De stichting houdt
de gemeente deels verantwoordelijk voor de financiële gaten in de begroting en de tekorten die gelijk vanaf
de start ontstaan. Als gevolg van deze dynamiek, waarbij de stichting en de gemeente onvoldoende een
modus operandi vinden waarbinnen de stichting kan opereren, komt ook na de opening de cultuurinhoudelijke functie op de tweede plaats en domineren financiële en organisatorische problemen. Ook
tussen de gebruikers van de ECI Cultuurfabriek loopt de samenwerking dan niet naar behoren.
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De samenwerking tussen de stichting en Bonnefanten Roermond komt niet van de grond, omdat er
onenigheid bestaat over de verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van de invulling van de
verschillende functies. Als gevolg van de gebrekkige uitwerking van de visie en het beheer en exploitatie,
alsmede de negatieve dynamiek tussen de stichting en de gemeente moet in mei 2013 de conclusie worden
getrokken dat het inhoudelijke programma meteen na de start van de ECI Cultuurfabriek niet in lijn is met de
door de gemeente gestelde ambitie.
Conclusie 4: Het publieke belang heeft bij de besluitvorming om niet aan te besteden een
ondergeschikte rol gespeeld
De vraag wat de rol van de gemeente moet zijn ten aanzien van het ECI-complex (bijvoorbeeld eigenaar,
subsidieverstrekker, etc.), is vroeg in de ontwikkeling van het project onderwerp van discussie. Deze
discussie vindt niet plaats in de raad, maar in het planteam Roerdelta, het college en tussen college en de
ambtelijke organisatie. Vanaf 2007 tot en met de aankondiging van het college in de raad van de wens tot
aankoop van het gebouw in mei 2012, heeft het college geen standpunt over de mogelijke gemeentelijke rol
willen innemen anders dan dat de opties rondom het eigendom open zijn. Het college laat de mogelijke
rollen en bijbehorende risico’s wel onderzoeken in 2008. Het is duidelijk dat vanaf 2009 nadrukkelijk
rekening wordt gehouden met een eigenaarsrol. Dat blijkt onder meer uit de totstandkoming en inhoud van
de intentieovereenkomst met Roerdelta BV en stichting BOEi. Hierin is onder andere de rol van de
gemeente als kandidaat (mede-)eigenaar opgenomen en wordt er rekening gehouden met het terugtreden
van stichting BOEi als kandidaat (mede-)eigenaar. De raad wordt enkel over het sluiten van de
intentieovereenkomst geïnformeerd en niet over de afwegingen die er met betrekking tot de rol van de
gemeente zijn gemaakt. In het raadsvoorstel van juli 2009 over de ontwikkeling van het Cultuureiland heeft
het college wel aangegeven een vorm van eigendom voor te staan. Het college heeft de wens voor een
zekere garantstelling voor de maatschappelijke investering, vanwege de forse financiële inspanningen. De
raad stemt met dit voorstel in, maar de toekomstige rol van de gemeente in de ECI Cultuurfabriek wordt
tijdens de besluitvorming niet expliciet besproken. De raad beseft op dat moment niet dat de bevoegdheid
tot aankoop niet bij hem, maar bij het college ligt.
De handelingen en de besluitvorming van het college die vanaf het najaar 2009 volgen, zijn tegenstrijdig aan
de hierboven beschreven ingezette koers die in de richting ging van een vorm van eigendom en de
verantwoordelijkheden die daarbij horen. In het planteam vindt in de zomer van 2009 actieve aansturing
plaats op het vermijden van een openbare aanbesteding. Vanuit Roerdelta BV is de wens geuit dat een
bedrijf van het Volker Wessels-concern bouwt. In dezelfde periode wordt in het college opnieuw gesproken
over het eigenaarschap en de daarmee samenhangende vraag of er voor de realisatie sprake is van een
overheidsopdracht en er een openbare (Europese) aanbesteding moet plaatsvinden. Er worden drie
varianten geïnventariseerd. Het college kiest voor de variant waarbij de Roerdelta BV het
opdrachtgeverschap zal verkrijgen, het project zal ontwikkelen en waarbij de gemeente de optie openhoudt
om zo mogelijk tot aankoop over te gaan binnen de kaders die gesteld zijn door de raad en met
inachtneming van regelgeving inzake staatssteun. Roerdelta kan op die manier voor eigen rekening en risico
ontwikkelen en de verantwoordelijkheid voor het al dan niet vormgeven van een aanbesteding ligt in de
optiek van het college dan bij hen. De keuze voor deze variant is overeenkomstig de lijn die Roerdelta BV
voorstaat. Uit het onderzoeksdossier kan worden opgemaakt dat Roerdelta verschillende juridische
adviezen rondom het aanbestedingsvraagstuk heeft gevraagd en in ieder geval enkele van deze adviezen in
het bezit van het college waren. De raad is niet geïnformeerd over deze adviezen of het juridisch advies dat
de gemeente zelf opvraagt. Het college is ook intern en door externe partijen op verschillende momenten
gewezen op de risico’s die gepaard gingen met de keuze om de ontwikkeling niet als overheidsopdracht te
beschouwen. Het risico zat er onder meer in dat de prijsstelling voor de gemeente op een suboptimaal
niveau uitkomt en de gemeente een kans laat liggen op een betere prijsstelling.
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Daarnaast heeft de gemeente de schijn dat het niet om een overheidsopdracht gaat tegen. Het feit dat
Roerdelta BV voor eigen rekening en risico ontwikkelt, terwijl er sprake is van een miljoenentekort, is
opmerkelijk te noemen.
Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat er door het college en de organisatie is gezocht naar manieren
om tóch openbaar te kunnen aanbesteden. Bijvoorbeeld door overleg te voeren met subsidieverstrekkers
over voorwaarden waarbinnen de bouw kon worden uitgevoerd. Ook heeft het college bij Roerdelta niet
aangestuurd op een vorm van openbare aanbesteding. Zo heeft er geen toets plaatsgevonden aan de
gemeentelijke kaders voor aanbesteding (Waar voor je Geld I en II). De vraag was niet hoe openbare
aanbesteding kon worden gerealiseerd, maar of onderhandse aanbesteding en later het standpunt van
zelfrealisatie verdedigbaar was op een manier die geen afbreuk zou doen aan de reputatie van de
gemeente. Het publieke belang, namelijk een zo’n laag mogelijke prijs voor een kwalitatief goede realisatie
van het gebouw en het voorkomen van onrechtmatige handelingen door de gemeente, heeft in deze
afwegingen geen rol gespeeld.
Conclusie 5: Gedurende het project en de exploitatie is er een gebrek aan checks and balances en
eenduidige sturing op de integraliteit
De lijn organisatie – directie – college
De organisatie van het project ECI is situationeel en op basis van bestuurlijke voorkeuren ingericht. In de
periode 2007-2009 wordt er een projectstructuur ingericht. Dit gebeurt niet op basis van een projectplan en
een handleiding projectmatig werken, maar naar goeddunken van de betrokkenen. In de praktijk heeft dit er
toe geleid dat er tussen de bestuurders en de ambtelijke coördinator één op één werd geschakeld en de
directie niet in beeld was en daarmee ook geen verantwoordelijkheid droeg. Het ontbreken van de
verantwoordelijkheid op dit niveau heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks checks en balances op ambtelijk
niveau aanwezig waren. De directie heeft ook na 2009, het moment waarop de formele projectstructuur om
juridische redenen wordt afgebouwd, geen betrokkenheid. In de praktijk dragen uitvoerende ambtenaren
zowel operationele als tactische verantwoordelijkheid. Dit is op momenten als nuttig ervaren, in de korte tijd
waarin de Cultuurfabriek gerealiseerd moest worden was het een voordeel om snel te kunnen schakelen
met bestuurders. Deze informele constructie blijkt echter kwetsbaar wanneer er op ambtelijk en bestuurlijk
niveau geen overeenstemming is, er knelpunten aan het licht komen of er betrokken ambtenaren zouden
wegvallen (de kennis lag immers bij specifieke personen). Bovendien was het project hiermee onvoldoende
geborgd in de totale organisatiestructuur van de gemeente. Mede door ontbrekende borging van dit project
op directieniveau ontstond een overmatig sterke bestuurlijke operationele invloed en een overmatige
oriëntatie van de verantwoordelijke ambtelijke medewerkers op de bestuurders. Dat blijkt onder andere uit
de bestuurlijke selectie van enkele (ambtelijke en externe) betrokkenen bij het project, waar dat formeel een
verantwoordelijkheid van de directie was.
De sterke bestuurlijke betrokkenheid betekende in positieve zin dat er door het college en de organisatie
prioriteit aan het project werd gegeven. Hier staat tegenover dat er een sterk bestuurlijk stempel op het
project werd gezet dat niet altijd op ambtelijk advies of ambtelijke signalen was gestoeld. Bovendien is er
onvoldoende sprake geweest van collegiaal bestuur. Terwijl er in de planvormingsfase werd aangestuurd op
de betrokkenheid van twee portefeuillehouders (Cultuur en Financiën en Accommodaties), komt de
portefeuillehouder Cultuur gedurende het proces steeds verder op afstand te staan. Deze ontwikkeling heeft
onder meer tot gevolg dat er in de gehele ontwikkeling te weinig bestuurlijke sturing heeft plaatsgevonden,
met name op de vraag welke culturele ambitie bereikt moest worden, met wie en op welke manier (zie ook
conclusie 1). Doordat het ‘eigenaarschap’ van het ECI bij één specifieke portefeuillehouder lag, hebben
andere wethouders zich daarnaast onvoldoende vergewist van de financiële onderbouwing van het project.
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Dit leidt na de opening van de ECI Cultuurfabriek tot onnodig lange discussies over de omvang van de
subsidie met de stichting.
De lijn college – raad
De benodigde checks and balances ontbraken ook tussen raad en college. Vanaf de start van het project of
bij de besluitvorming over de ontwikkeling van de ECI zijn geen formele afspraken gemaakt over de wijze en
de frequentie van de informatievoorziening. Evenwel hanteert de gemeente Roermond najaar 2007 de
Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht (gewijzigd op 3 april 2008), waarin normen zijn
opgenomen over wanneer de raad in ieder geval geïnformeerd moet worden. Het betreft complexe zaken
met een veelheid aan belangen of betrokkenen en/of een groot aantal raakvlakken met andere
beleidsterreinen, onderwerpen die maatschappelijk of mediagevoelig zijn en een onderwerp dat aanzienlijke
bestuurlijke, financiële of juridische consequenties of risico’s heeft of kan hebben. Normen die alle van
toepassing zijn op het ECI-project. Relatief veel belangrijke informatie heeft in dit dossier de status van 'nietopenbaar’, zonder dat de gronden voor deze niet-openbaarheid deugdelijk zijn onderbouwd. Dit komt niet
overeen met de letter én de geest van de Handreiking Actieve Informatieplicht en van de Wet
Openbaarheid van Bestuur. De raad wordt gedurende het project en ook na de start van Stichting ECI
onvoldoende en op cruciale momenten onvolledig of zelfs niet geïnformeerd (zie ook conclusie 6). Hierdoor
is de raad niet in staat gesteld om de besluitvorming in het college te volgen en zelf voldoende
beargumenteerd besluiten te nemen.
De lijn gemeente – stichting (de governance)
De gemeente heeft een onderbouwde keuze gemaakt om het beheer en de exploitatie van de ECI
Cultuurfabriek onder te brengen in een stichting, met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. In
dit model staat de gemeente op afstand en heeft een relatie met de stichting als subsidieverstrekker (en
naar later blijkt als eigenaar van het gebouw). Ook is er een bewuste keuze gemaakt voor de invulling van
de Raad van Toezicht met personen die een sterke band met de gemeente Roermond hadden (in de
functies van voormalig wethouder en voormalig gemeentesecretaris). Deskundigheid kwam op de tweede
plaats en was in de periode 2011-2013 bijvoorbeeld op cultureel vlak niet volledig gedekt. De keuze voor
nauwe betrokkenheid bij de gemeente heeft ongelukkig uitgepakt. De gedetailleerde kennis over het ECIproject wordt door de Raad van Toezicht benut in de discussie tussen gemeente en stichting over de
financiële randvoorwaarden. Deze kennis ontbreekt op bestuurlijk niveau bij de gemeente. Daarnaast
baseert het college zich het ene moment op de argumenten van zijn eigen organisatie en het andere
moment op de argumenten van de RvT. Het gebrek aan kennis bij het bestuur, de band met de voormalig
wethouder/lid RvT en het feit dat de RvT zeer stellig in haar standpunt is, maakt dat de discussie over de
financiële randvoorwaarden zeer lang duurt.
In de statuten is vastgelegd dat het college de leden van de RvT benoemt. Bij de start van de stichting is dat
een logische keuze. Om onafhankelijk bestuurlijk toezicht te kunnen borgen, is het echter van belang dat de
gemeente deze rol na de start niet langer heeft. Na het aftreden van de leden van de RvT in 2013, benoemt
het college echter opnieuw de nieuwe leden. Hoewel deze leden geen nauwe band met de gemeente
hebben en deskundigheid beter is geborgd, gaat het om een benoeming die niet leidt tot de benodigde
distantie. Na het aftreden van deze leden van de RvT in 2014 benoemt het college wederom de leden van
de RvT. Dit keer is dat o.a. de algemeen directeur van het adviesbureau dat zowel de quickscan naar de
exploitatieopzet als het ondernemingsplan voor de stichting heeft opgesteld en tevens interim-capaciteit
levert aan de gemeente voor de afdeling Welzijn/cultuur. Dit betekent dat opnieuw de benodigde distantie
ontbreekt.
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De financiële problematiek die bij de stichting vanaf de opening ontstaat en de discussie tussen gemeente
en stichting over de financiële randvoorwaarden zorgen voor een verstoorde dynamiek. De invulling van de
formele rollen en verantwoordelijkheden komt hierdoor onder druk te staan. De stichting en de gemeente
houden elkaar verantwoordelijk voor het niet behalen van de ambities en de organisatorische en financiële
problemen van de ECI Cultuurfabriek. Dat heeft tot gevolg dat de stichting onvoldoende haar
verantwoordelijkheid neemt voor de exploitatie en de gemeente terughoudend is in het nemen van
verantwoordelijkheid voor beslissingen die reeds vóór de start van de stichting zijn gemaakt. Bijvoorbeeld
ten aanzien van het ontbreken van een startkapitaal, de problemen bij de overgang van personeel en
inventaris van het CK naar de stichting en beslissingen ten aanzien van de inrichting van het gebouw.
Tegelijkertijd is de gemeente heel dicht op de stichting gaan zitten om haar op haar verantwoordelijkheden
te controleren. Hoewel dit begrijpelijk is gezien het maatschappelijk en financieel risico dat de gemeente
loopt als de stichting het niet redt, is deze vervlechting in strijd met de keuze voor het huidige model waarbij
de gemeente op afstand staat en exploitatie en beheer onder verantwoordelijkheid van de stichting valt.
Het lange tijd niet borgen van voldoende deskundigheid over de gehele linie (juridisch, financieel, cultureelinhoudelijk, P&O en gemeente) en de nauwe betrokkenheid en kennis van de RvT bij de gemeente en van
de gemeente bij de stichting getuigt van onvoldoende checks and balances.
Conclusie 6: Archief- en dossiervorming ECI Cultuurfabriek is van onvoldoende kwaliteit
De wijze van archivering is van onvoldoende kwaliteit en voldoet niet aan vereisten die de Archiefwet en de
Archiefregeling stellen. Het is moeilijk te bepalen of er sprake is van een compleet of incompleet dossier (of
wellicht overcompleet dossier). Het dossier dat aan de onderzoekscommissie ter beschikking is gesteld,
bestaat uit 42 ordners met papieren documenten. De structuur van de ordners is onvoldoende duidelijk. Er
zit geen of een beperkte chronologie of thematische ordening in de afzonderlijke dossiers. Ook is de status
van documenten (concept of definitief) geregeld niet duidelijk. Deze wijze van dossier- en archiefvorming
bemoeilijkt de democratische controle, wat een van de belangrijkste redenen is voor wet- en regelgeving op
dit vlak. Van belang hierbij om op te merken is dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de dossiers
in de eerste plaats bij medewerkers van de betrokken afdeling(en) ligt. Daar is immers de kennis van het
dossier aanwezig.
Conclusie 7: Raad is onvoldoende, onvolledig en op onderdelen niet geïnformeerd over het project
ECI Cultuurfabriek
Op basis van de normen ten aanzien van actieve en passieve informatieplicht van de gemeente Roermond
en artikel 169 van de Gemeentewet blijkt dat het college de raad onvoldoende, onvolledig en op onderdelen
niet geïnformeerd heeft over het project ECI Cultuurfabriek.
In de planvormingsfase is de informatievoorziening met name gericht op het procesverloop, bijvoorbeeld ten
aanzien van de totstandkoming van het Programma van Eisen, de subsidieaanvragen en het sluiten van de
intentieovereenkomst. De raad wordt niet geïnformeerd over de inventarisatie die het college laat uitvoeren
naar mogelijke gemeentelijke rolinvulling (bijvoorbeeld de rol van eigenaar en de risico’s die hiermee
gepaard gaan). Dat hier in het college over wordt beraadslaagd onttrekt zich aan het zicht van de raad. In de
totstandkomingsfase vanaf 2009-2012 is de informatievoorziening eveneens voornamelijk procedureel van
aard. In deze periode wordt er nagedacht over de toekomstige rol van de gemeente, de vormgeving van en
samenwerking met de stichting en andere gebruikers van de ECI Cultuurfabriek en de mogelijke vorm van
aanbesteding. De frequentie waarmee de raad over deze onderwerpen wordt geïnformeerd is zeer summier.
De raad wordt zelfs in het geheel niet geïnformeerd over juridische adviezen met betrekking tot het
eigendom en het al dan niet vormgeven van een aanbestedingsprocedure.
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Gedurende de eerste maanden van de exploitatiefase vanaf september 2012 ontstaan er financiële en
organisatorische problemen bij de Stichting ECI en verschil van inzicht tussen de stichting (en Raad van
Toezicht) en het college. De raad wordt hier pas eind januari 2013 over geïnformeerd. Gezien de
complexheid, het maatschappelijk belang en de risico’s van het project moet de conclusie worden getrokken
dat de raad gedurende het proces onvoldoende en op onderdelen onvolledig is geïnformeerd. De status van
documentatie, met name waar het gaat om het eigendom en het al dan niet vormgeving van een
aanbesteding, is hier mede debet aan. Veel informatie in dit dossier is door het college als niet-openbaar
bestempeld. De keuzes voor de niet-openbaarheid van deze documenten zijn niet voldoende gemotiveerd.
De informatie is van cruciaal belang om onderbouwde keuzes en inschattingen te kunnen maken en had
dan ook voor de raad raadpleegbaar moeten zijn.
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Feitenreconstructie
In de volgende hoofdstukken volgt een feitenreconstructie aan de hand van de onderscheiden onderwerpen
(planvorming, totstandkoming en exploitatie). In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste
gebeurtenissen.
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4 Planvorming ECI Cultuurfabriek:
2007 – juli 2009
In dit hoofdstuk wordt het verloop van het besluitvormings- en informatieproces inzake de planvorming voor
de ECI Cultuurfabriek (periode 2007 – juli 2009) beschreven. Belangrijke gebeurtenissen staan opgesomd in
de tijdlijn op de volgende bladzijde.
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PLANVORMING

Oktober 2001
De raad stelt het Masterplan RoerDelta vast.
Voorwaarde van de raad is onderzoek naar
bovenregionale functies in ECI-complex.

Juni 2007
College geeft haalbaarheidsonderzoek ECIcultuureiland in college uitvoeringsprogramma
‘hoogste prioriteit’.

Zomer 2007
Er wordt een projectgroep ECI gevormd. De
ontwikkeling van het project wordt voornamelijk
vanuit de ruimtelijk-fysiek perspectief benaderd.

Oktober 2007
Er wordt gekozen voor culturele functies in het
ECI Complex (waar eerst de bedoeling was
vooral commerciële functies te huisvesten).

30 oktober 2007
Het college informeert de raad over het
projectplan Roerdelta voor ECI, dat door
RedConcepts is opgesteld. Het plan beoogt drie
doelgroepen (lokaal, regionaal en regionaal+) te
bereiken.

19 mei 2008
Een belangrijke subsidie in het kader van de
Rijksregeling Wegwerken Restauratie
achterstanden 2007, wordt afgewezen. In het
erop volgende jaar worden wel verschillende
andere subsidies verkregen.

9 september 2008
Risico’s voor gemeentelijke rolinvulling m.b.t.
beheer en exploitatie ECI worden in beeld
gebracht.

30 oktober 2008
In de periode januari 2008 – oktober 2008
wordt gewerkt aan de opstelling van een
Programma van Eisen samen met gebruikers.
De raad stelt het programma vast.

11 februari 2009
Roerdelta, BOEi en de gemeente sluiten een
intentieovereenkomst. Zowel BOEi als de
gemeente zijn kandidaat- eigenaar.

12 februari 2009
De raad besluit tot inpassing van het
poppodium in het ECI-complex.

3 juli 2009
In de periode oktober 2008 – mei 2009 wordt
gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar
het ECI-cultuureiland. Op 3 juli 2009 stemt de
raad in met de inhoudelijke en financiële kaders.
In december 2009 wordt een nieuwe
structuurschets vastgesteld.
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Planvorming
4.1 / Voorgeschiedenis gebiedsontwikkeling Roerdelta
De ontwikkeling van het gebied Roerdelta, waarin het ECI-complex is gesitueerd, gaat terug tot de jaren
tachtig. In verschillende nota’s uit die tijd is de ambitie geuit om een uitbreiding van de stad Roermond
mogelijk te maken. De ontwikkeling van Roerdelta moest zorgen voor de verdere (economische)
ontwikkeling van de stad. In de jaren ’90 is een eerste fase van de herontwikkeling van het Roerdeltagebied
gerealiseerd in de vorm van het plan Maasboulevard/Voorstad St. Jacob, waarin enkele honderden
woningen en commerciële ruimtes zijn ontwikkeld.7 In 2001 heeft de raad van Roermond vervolgens het
Masterplan Roerdelta vastgesteld. Het plan is gemaakt in opdracht van de gemeente Roermond en
projectontwikkelaar Roerdelta BV. Roerdelta BV is tevens de eigenaar van de Electro Chemische Industrie
(ECI). Het betreft een gebouw dat in het hart van het gebied Roerdelta ligt en zich in een erbarmelijke staat
bevindt.
Roerdelta BV is dan nog een samenwerking tussen Van Pol Beheer BV en Nouville Ontwikkelaars. Vanaf
2010 is de projectontwikkelingsmaatschappij een samenwerking tussen Volker Wessels en SDK. Volker
Wessels en Van Pol hebben in 2010 de ontwikkelingscombinatie ECI opgericht. Dit wordt in de volgende
hoofdstukken toegelicht. SDK was gedurende het gehele proces de gedelegeerd ontwikkelaar, zowel voor
Roerdelta als voor ECI. De projectstructuur ziet er visueel als volgt uit.
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Projectstructuur tot 2010 en vanaf 2010

Het Masterplan Roerdelta is een ruimtelijk plan dat de basis geeft voor de invulling van de verschillende
beoogde functies.8 Het voorziet in de ontwikkeling van woningen, bedrijfsruimten en ‘toeristische functies’ als
dagrecreatie en watersport. De ontwikkeling van het ECI maakte onderdeel uit van het Masterplan.9 Bij de
vaststelling van het plan in het begin van het nieuwe millennium heeft de raad als voorwaarde gesteld dat
een onderzoek moest worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van een bovenregionale culturele functie in
het ECI-complex, met name de mogelijke functie van een poppodium.10 Na de vaststelling van het
Masterplan hebben Roerdelta BV en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de
ontwikkeling van Roerdelta op te pakken.11 De uitwerking van de overeenkomst moest duidelijk maken
onder welke voorwaarden en condities de ontwikkeling plaats kon vinden.
In 2005 is een second opinion uitgevoerd op het Masterplan. In deze second opinion wordt geconcludeerd
dat er sprake is van stagnatie in het ontwikkelingsproces. De afstemming tussen inhoud en proces verloopt
moeizaam, zo luidt de conclusie. De second opinion onderstreept de noodzaak van een nieuw elan om de
ontwikkeling ter hand te nemen.12 Onderdeel daarvan vormt de ontwikkeling van het ECI-complex. In juli
2006 neemt het toenmalige college een no go-beslissing over de inpassing van culturele functies én de
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inpassing van de basisschool De Steenen Brug. De reden is dat een onderzoek heeft geconcludeerd dat de
inpassing van de school in het gebouw vanwege bouwtechnische aspecten niet mogelijk is.13

4.2 / Planvorming ECI Cultuurfabriek
2007: Hernieuwde start planvorming ECI Cultuurfabriek
College geeft hernieuwde prioriteit aan invulling ECI
Het college dat aantreedt in 2007 wil de ontwikkeling van het gebied Roerdelta opnieuw oppakken. In het
coalitieprogramma 2007 – 2010 is opgenomen dat binnen het programma Cultuur de hoogste prioriteit wordt
gegeven aan een haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van het Cultuureiland ECI.14 In dit
programma schrijft het college: “Verder is de hoogste prioriteit gegeven aan een haalbaarheidsonderzoek
naar de realisering van het cultuureiland ECI, waarbij onderzocht zal worden of in het ECI-complex een
nieuw poppodium kan worden gerealiseerd.”15 Ook vanuit de provincie is er de sterke wens om een culturele
invulling te geven aan het complex.16
Op basis van een memo vindt op 6 juni 2007 een eerste startbijeenkomst plaats tussen de aangestelde
projectgroep (bestaande uit een ambtelijk projectcoördinator, een beleidsadviseur Cultuur en een adviseur
vanuit monumenten), de wethouder Cultuur en de wethouder Financiën en Accommodatiebeleid. Er vindt
discussie plaats over de gewenste betrokkenheid van de gemeente bij de ontwikkeling van het ECI-complex
tot een cultuurtempel. Roerdelta BV is immers eigenaar van het gebouw. Deze kan dan volgens het college
ook mede bijdragen aan de invulling van het gebouw met, naast culturele functies, ook commerciële functies
als leisure, wonen en kleinschalige winkels.17 Het ambtelijk advies luidt om het ECI-complex een culturele
invulling te geven en de ontwikkeling tezamen met de eigenaar aan te pakken. Bij die laatste ligt dan
eveneens verantwoordelijkheid voor het zoeken van commerciële partners. 18
Bij de culturele invulling moet rekening worden gehouden met de huisvesting van een poppodium. Dit is
immers een wens van de raad. Het is op dat moment belangrijk dat de eigenaar van het pand (Roerdelta
BV) zo snel mogelijk een plan voor de restauratie maakt. Op die manier kan nog voor 1 november 2007 een
subsidie worden aangevraagd in het kader van de regeling Rijkssubsidiëring wegwerken
restauratieachterstand (Rrwr 2007). De provincie heeft aangegeven het ECI-complex te willen voordragen
als één van de twee projecten uit Limburg waarmee zij in aanmerking wil komen voor subsidie.19 Het is voor
de gemeente op dat moment duidelijk dat er forse investeringen nodig zijn om het project te laten slagen.
Eerste berekeningen laten zien dat er sprake is van een structureel tekort van € 730.000.20 Een oplossing
voor dit tekort moet worden gevonden in onder meer het aantrekken van subsidies. De subsidies die zijn
aangevraagd en verkregen, staan opgesomd in een kader op pagina 24 en 25.
Naar aanleiding van de startbijeenkomst in de gemeentelijke projectgroep stuurt het college op 18 juni
200721 aan Roerdelta BV een brief met het verzoek te starten met het opstellen van een cascorestauratieplan en bij de invulling rekening te houden met een poppodium. 22 Tussen de gemeente en
Roerdelta vindt op 10 juli 2007 overleg plaats over de plannen. Er wordt afgesproken dat Roerdelta de
trekker wordt van het restauratie- en herbestemmingstraject van het ECI.23
De raad heeft dan nog steeds de wens om te inventariseren in welke mate er (onder jongeren) behoefte is
aan een poppodium in de stad. Wanneer er inderdaad behoefte blijkt te zijn aan een poppodium, dan zou dit
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gehuisvest kunnen worden in het Cultuureiland ECI. Jongeren vormen in dat geval de doelgroep. Dit is de
reden waarom de ontwikkeling van een poppodium is opgenomen in de nota ‘Op de groei’.24

Behandeling van de nieuwe plannen voor het ECI in de raad
Op 28 juni 2007 wordt in de raad het college-uitvoeringsprogramma behandeld en vastgesteld. Enkele
raadsleden wijzen in de raadsvergadering op het belang van een platte zaal, al dan niet in de binnenstad.25
Er zijn ook criticasters van een ECI Cultuureiland/een poppodium. Tijdens de raadsvergadering wijst de
Stadspartij Roermond in dit stadium op de noodzaak de huur voor gebruikers van een ECI Cultuureiland
betaalbaar te houden. Daarbij wordt gerefereerd aan eerdere ervaringen met de bibliotheek, die kleiner
gemaakt moet worden en waar nu andere functies voor worden gezocht om het gebouw betaalbaar te
houden. Om die reden is het goed om na te denken over de vraag welke functies in de Cultuurfabriek
gehuisvest moet worden, zo wordt onderstreept. Ook is het moment waarop strategische aankopen worden
gedaan als aandachtpunt meegegeven.26 Tot slot is er door de VVD-fractie aangegeven dat, wanneer er
behoefte blijkt te zijn aan een poppodium, het noodzakelijk is om duidelijke kaders voor de bedrijfsvoering
en exploitatie te hebben. Dit is wenselijk om als gemeente een duidelijke positie in te kunnen nemen. 27
In de raad van 18 oktober 2007 wordt gesproken over een voorstel om een bedrag van € 2 miljoen te
oormerken voor de ontwikkeling van het ECI Cultuureiland. Na behandeling in de commissie komt het in de
raad kort aan de orde.28 In de raad van 18 november 2007 wordt gewezen op het belang om te blijven
investeren in de stad.29 Daarnaast wordt door de PvdA-fractie gewezen op de noodzaak van een brede
visie. Het is volgens de fractie van belang dat er vaart wordt gemaakt met ontwikkelingen, maar dat het ook
van belang is dat het object heel functioneel wordt.30 In het kader van de ontwikkeling wordt door middel van
een amendement, ingediend door VVD, CDA, PvdA, BBR en DS, besloten de bestemmingsreserve van € 2
miljoen vast te stellen. De middelen zullen worden ingezet om hiermee extra subsidies te verwerven van het
Rijk en de provincie. Drie fracties stemmen hier niet mee in, namelijk SP, GroenLinks en de Stadspartij
Roermond.31
Mei – oktober 2007: Ontwikkeling projectplan Roerdelta voor ECI
Ambtelijke projectorganisatie ECI
In juni 2007 wordt een specifieke ambtelijke projectgroep ECI ingericht.32 Deze ambtelijke projectgroep
komt volgens het plan eenmaal in de twee weken samen met de wethouder Financiën en
Accommodatiebeleid en de wethouder Cultuur.33 Er is op dat moment nog geen externe projectgroep
ingericht. Wel vindt er op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau overleg plaats met eigenaar van het pand,
Roerdelta BV.
In 2007 wordt ook een ambtelijk coördinator aangesteld. Deze is afkomstig van de afdeling Plannen en
Projecten, die valt onder de afdeling Ruimte. Daarmee is het project in deze fase, zo bevestigen
betrokkenen, gedomineerd vanuit de fysieke ontwikkeling van het project. De inhoudelijke invulling vanuit de
afdeling Welzijn is in de beginfase beperkt. Uit het onderzoeksdossier en interviews blijkt dat de ambtelijk
projectcoördinator veel ruimte heeft gekregen om de rol in te vullen. Vanuit het MT is in deze fase weinig
sturing gegeven / verantwoordelijkheid genomen.
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Plan voor verplaatsing culturele en stedelijke functies in de binnenstad naar het ECI-complex
In de periode mei – oktober 2007 wordt door Roerdelta BV gewerkt aan de ontwikkeling van een
restauratieplan/projectplan voor ECI onder begeleiding van het bureau RedConcepts. Ook vindt er in
oktober 2007 een studiereis naar Hamburg plaats met als doel te komen tot een eenduidige visie op het
ECI-complex. Daarbij zijn de gemeente Roermond, de provincie, architect en ontwikkelaars aanwezig. 34 De
potentiële gebruikers, culturele instellingen uit de stad, zijn bij de vormgeving van dit specifieke plan niet
betrokken. Op 23 oktober 2007 zijn zij uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst met als doel de
plannen van Roerdelta BV toe te lichten. Hierbij zijn de verantwoordelijk portefeuillehouders Schreurs en
Kemp aanwezig geweest.35
In de tussentijd vindt vanuit de gemeente overleg plaats over mogelijke subsidiëring door de provincie.
Hiertoe vindt onder meer bestuurlijk overleg plaats met de gedeputeerde. In een overleg van 17 september
2007 concludeert de provincie dat er sprake moet zijn van ‘een integraal projectplan’.36 Er resteert op dat
moment (23 oktober 2007) echter nog slechts een korte periode om voor de gewenste rijkssubsidie in
aanmerking te komen. Die aanvraag dient namelijk uiterlijk 1 november 2007 te worden ingediend. Om die
reden kan, zo blijkt uit ambtelijke nota’s, de subsidieaanvraag alleen nog worden gebaseerd op een
onderzoek dat de gemeente eerder (in 2006) had uitgevoerd, namelijk naar de verplaatsing van bestaande
culturele/stedelijke functies uit de binnenstad (het zogenoemde Ro-groep onderzoek van 8 juni 2006).37
Mede na aandringen van de basisschool en Roerdelta BV, wordt besloten dat ook onderzoek plaatsvindt
naar de realisatie van de school in het complex. De lijn wordt nu om vorm te geven aan de verplaatsing van
stedelijke en culturele functies van de binnenstad naar ECI en onderzoek te laten plaatsvinden naar de
huisvesting van het ECI-complex (alsmede van de school). De commerciële functies in ECI hebben dan
geen prioriteit, Uit het voorstel blijkt ook dat er op dat moment, mogelijke subsidies meegerekend, een tekort
resteert van € 6.790.000. Het restauratie-/projectplan is in het kader van de te verkrijgen
monumentenvergunning bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur en Monumenten (RACM, thans
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, RCE) ) in procedure gebracht. De RACM heeft hierop een positief advies
gegeven. In oktober 2007 presenteert Roerdelta het projectplan, waarmee het college op 30 oktober 2007
akkoord gaat en de raad op dezelfde dag over wordt geïnformeerd. 38 Een dag daarvoor vindt met een aantal
van de potentiële gebruikers een informatief overleg plaats.39 Zij zijn niet betrokken geweest bij de
vormgeving van het plan.
Drie beoogde doelgroepen voor het ECI-complex
Het projectplan omvat een ‘restauratief deel’ en een ‘herbestemmingsdeel’ en voorziet in de realisatie van
een stedelijk en regionaal cultureel/educatief centrum. Er worden in het plan drie doelgroepen
onderscheiden:
/ Lokaal. Dit zijn inwoners van omliggende wijken, waaronder de Roerdelta. De functie die hierbij hoort is
een ‘ontmoetingsplek’ en een Brede School.
/ Regionaal. Dit zijn bewoners van Roermond en omstreken. De bijbehorende functies zijn het Cultureel
centrum voor cursussen, voorstellingen en optredens.
/ Regionaal +. Dit zijn toeristen, winkelend publiek, watersporters en ‘cultuurminnaars’ uit Limburg,
Nederland en Duitsland. De bijbehorende functies zijn onder meer een museum en een ‘plaats voor
culturele happenings’.40
In het projectplan worden ook potentiële gebruikers van ECI genoemd. Dit zijn Centrum voor de Kunsten,
het Filmhuis, Stichting Moordzaken (jonge talentvolle regisseurs), ’t Katoenen Dorp (de fanfare), de
Azijnfabriek (poppodium) en het Stedelijk Museum.41 Het college geeft in een raadsinformatiebrief aan dat
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gezamenlijke huisvesting zal zorgen voor versterking van de culturele infrastructuur door bundeling van
krachten en het realiseren van nieuwe functies.42
Het voorstel aan het college voor de vaststelling van het projectplan bevat ook een eerste, globale
kostenraming inclusief dekking vanuit de gemeentelijke begroting (die is gebaseerd op het Ro-groep
onderzoek uit 2006).43 Rekening houdend met een eventuele subsidie van de provincie en de subsidie van
circa 3 miljoen van het Ministerie van OCW (de zogenoemde kanjersubsidie), komt het totale geraamde
tekort dan uit op € 6.790.000. In het voorstel wordt het college geadviseerd de gemeenteraad te vragen dit
bedrag beschikbaar te stellen.44 Ook is ‘naar analogie van het huidige begrotingsjaar’ en het onderzoek uit
2006, een eerste exploitatieraming opgezet met mogelijke gebruikers.45
Behandeling van het projectplan in de raad
In een raadsinformatiebrief schrijft het college op 30 oktober 2007 aan de raad over het projectplan:
“Vandaag hebben wij ons met groot enthousiasme achter het projectvoorstel van Roerdelta BV geschaard.
Het projectplan voldoet in alle opzichten aan wat wij in ons uitvoeringsprogramma bedoelden met het
realiseren van een Cultuureiland ECI. De waarde van het projectplan is niet alleen gelegen in het versterken
van het culturele klimaat in onze stad, het geeft het unieke Rijksmonument ook een waardige openbare
functie die tevens recht doet aan wat in het Masterplan RoerDelta met het complex wordt geambieerd.
Behalve betekenis voor het Rijksmonument heeft het plan derhalve ook grote betekenis voor RoerDelta. Wij
zijn ervan overtuigd dat realisering van het Cultuureiland ECI in deze vorm zal leiden tot versnelling in de
uitvoering van het Masterplan RoerDelta.”46
Het college geeft aan dat vanwege de hoge kosten voor restauratie en de inhoudelijke invulling van ECI,
subsidiëring nodig is om te zorgen voor een haalbaar plan. De raad wordt geïnformeerd over de
subsidiemogelijkheden en de ontbrekende dekking van op dat moment circa € 6.170.000. Ondanks het feit
dat de subsidies nog niet zijn toegekend, benadrukt de verantwoordelijk wethouder Schreurs het belang van
besluitvorming. Hij wil ‘voortvarend te werk’ gaan om aan de gestelde voorwaarden van diezelfde subsidie te
kunnen voldoen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, zal het ECI-gebouw uiterlijk 30 december
2010 moeten worden opgeleverd.47 In tegenstelling tot het advies van de ambtelijke organisatie, vraagt het
college de raad niet om dekking voor het geraamde tekort. In plaats daarvan schrijft het college in een
raadsinformatiebrief: “Wij hebben ons principieel bereid verklaard een oplossing voor dit tekort te vinden en
zien daarvoor ook mogelijkheden. In het overleg over de verdere uitwerking zal moeten worden gekomen tot
een concreet bouwkundige inpassing van de diverse functies en zal duidelijkheid moeten ontstaan over de
beoogde wijze van exploiteren van het Cultuureiland ECI en de rol van de gemeente daarin. De
mogelijkheden zijn mede afhankelijk van de uitkomst van dit nader overleg dat met Roerdelta BV en
betrokken instellingen en stichtingen moet worden gevoerd. Als tot overeenstemming kan worden gekomen,
zullen wij de gemeenteraad een concreet voorstel doen.”48
Het projectplan heeft ter inzage gelegen bij de griffie. Er is niet over het plan gesproken in de commissie of
de raad. Ook zijn er geen schriftelijke vragen over gesteld. Meer in het algemeen geldt dat in deze periode
(in 2007) alleen enkele schriftelijke vragen zijn gesteld over de (toekomst van de) Azijnfabriek en het
poppodium.49
ECI-complex wordt onderdeel van Masterplan Roerdelta
Medio 2008 constateren de gemeente en Roerdelta BV dat de omvang van het beoogde Masterplan
Roerdelta te groot is. Het beoogde woningbouwprogramma is zo omvangrijk, dat de uitvoering lange tijd in
beslag zal nemen, waardoor er een risico bestaat dat de exploitatie uiteindelijk niet sluitend zal zijn. Ook zijn
er op dit moment in de tijd inmiddels al veel woningen gerealiseerd in de stad. De oplossing voor de
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ontstane impasse wordt gezien in een fasering van het Masterplan. Een nieuw vastgesteld Plan van Aanpak
(gesloten tussen gemeente en Roerdelta BV) maakt een onderscheid in twee fasen:
/ Fase 1 omvat de ontwikkeling van het deel van het plangebied dat ligt tussen de Roersingel/Bisschop
Lindanussingel en de Roer; met deelgebieden als Loesbleik, Akcrosterrein, Bisschop Lindanussingelnoord, Bisschop Lindanussingel-zuid, Steeleiland ECI-complex, Molenweg e.o..50
/ Fase 2 omvat de ontwikkeling van het gebied dat ligt tussen de Roer en de Maas.51

De ontwikkeling van het ECI-complex gaat onderdeel uitmaken van fase 1. Het woningbouwprogramma
wordt aangepast, mede als gevolg van de crises. Uit het dossier en gesprekken blijkt niet dat de ECI
Cultuurfabriek (op onderdelen) is heroverwogen. De projectontwikkelingsmaatschappij Roerdelta BV toont
zich in deze fase bereid om de gehele exploitatie voor fase 1 te realiseren.52 In de door de raad vastgestelde
Strategische Visie, vastgesteld op 30 oktober 2008, wordt opnieuw nadruk gelegd op de ontwikkeling van
het ECI-complex.53
Het speelveld vanaf 2008
Op bestuurlijk niveau is er voor de ontwikkeling van Roerdelta een planteam ingesteld. Hier wordt op
bestuurlijk niveau ook over de ontwikkeling van het ECI-complex gesproken. Vanaf 2008 tot medio 2010
nemen in het planteam de gemeente, Roerdelta BV en zo nu en dan stichting BOEi deel. Deze laatste
neemt deel op initiatief van Roerdelta en brengt kennis en expertise in op het gebied van herbestemming.
De stichting heeft in 2008 onder andere ondersteuning geleverd bij de subsidieaanvragen en heeft een
adviesrol gehad op basis haar de ervaring met de ontwikkeling van de DRU Cultuurfabriek en andere
vergelijkbare projecten. Vanaf het najaar van 2008 zit BOEi ook de vergaderingen van de projectgroep ECI
voor. Namens de gemeente schuiven de wethouder Roerdelta (de heer Van Rey), de wethouder Financiën
en Accommodatiebeleid (de heer Schreurs), de directeur van de sector Ruimte en de ambtelijk
projectcoördinator aan.
Daarnaast is er in deze periode een externe projectgroep ECI ingesteld. Daarin zijn eveneens Roerdelta BV,
BOEi en de gemeente (op ambtelijk niveau) vertegenwoordigd.
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Projectstructuur in de periode tot april 200954

Januari – september 2008: Programma van Eisen voor de functioneel-ruimtelijke invulling
Scenariokeuze
De instellingen die potentieel in het ECI Cultuureiland gehuisvest kunnen worden, zijn gelijktijdig met de
raad geïnformeerd over het vastgestelde projectplan ECI. De volgende toekomstige gebruikers zijn dan
genoemd:
/ Basisschool De Steenen Brug (Stichting Swalm en Roer)
/ Kinderopvang (Stichting Kinderopvang Roermond)
/ Stichting Centrum voor de Kunsten
/ Stedelijk museum Roermond
/ Bonnefantenmuseum Maastricht
/ Filmhuis Roermond
/ Fanfare (Stichting ’t Katoenen Dorp)
/ Stichting Moordzaken
Vanaf eind 2007 vindt met deze gebruikers overleg plaats. De regie hiervoor ligt bij Roerdelta BV. 55 Ook de
verantwoordelijk portefeuillehouders zijn hierbij aanwezig. Vanaf januari 2008 wordt in opdracht van
Roerdelta BV gewerkt aan een Programma van Eisen voor de functionele en ruimtelijke inrichting van het
ECI-gebouw. Voor de ontwikkeling van het Programma van Eisen (PvE) wordt het adviesbureau H&S
ingehuurd. Zij krijgen de opdracht om in de periode van begin januari tot 1 april 2008:
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“een functioneel-ruimtelijk plan op te stellen op basis van de eisen en wensen van de betrokken partijen en
passend binnen de wettelijke randvoorwaarden. Daarnaast wordt gevraagd een voorstel op te stellen voor
een beheerconstructie, die de inhoudelijke samenwerking kan ondersteunen.”56
In de projectgroep worden randvoorwaarden geïnventariseerd voor het PvE en wordt er nagedacht over hoe
vorm te geven aan de lokale, regionale en bovenregionale uitstraling van het ECI-complex. Hiertoe wordt
onder andere een gebruikersoverleg ingevoerd. In het onderzoeksdossier zijn notulen aangetroffen van
gesprekken met het Bonnefantenmuseum en referenties naar gesprekken met het Centrum voor de Kunsten
en het Filmhuis Roermond. Doel van de eerste ronde van gesprekken was de (ruimte)wensen per
organisatie in beeld te brengen. Er is informatie verzameld over onder meer de visie van de organisatiesop
de eigen rol, de wensen omtrent ruimtegebruik en de visie op beheer en exploitatie. Op basis van de
inventarisaties heeft H&S Adviseurs een ‘geïntegreerd ruimteconcept’ opgesteld. Wanneer deze zaken in
kaart zijn gebracht, blijkt echter dat de totale benodigde ruimte voor de instellingen groter is dan de
beschikbare ruimte. Dit heeft ertoe geleid dat er in het PvE twee scenario’s zijn uitgewerkt:
/
/

gericht op wijk- en stedelijk niveau met als gebruikers de basisschool, de kinderopvang, het filmhuis,
Centrum voor de Kunsten, ’t Katoenen Dorp en Stichting Moordzaken;
gericht op stedelijk/regionaal niveau met gebruikers als Bonnefantenmuseum/Stedelijk museum
Roermond, Filmhuis, Centrum voor de Kunsten, ’t Katoenen Dorp en Stichting Moordzaken. 57

Bij het opstellen van het PvE hebben H&S Adviseurs nogmaals met alle mogelijke gebruikers een
individueel gesprek gevoerd. Doel van deze tweede ronde gesprekken was om zicht te krijgen op de
zienswijze van de gebruikers ten opzichte van de twee scenario’s en hoe zij aankijken tegen hun rol bij de
invulling van het programma. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat alle potentiële gebruikers positief zijn
over de mogelijkheden voor het vormen van een Cultuureiland. De instellingen hebben daar ieder hun reden
voor. Zo kampt het Centrum voor de Kunsten op dat moment met ruimtegebrek. 58 Ook het Filmhuis en
Stichting Moordzaken zien de nieuw beoogde huisvesting als een manier om te kunnen groeien. 59/60 Een
groot deel van de mogelijke gebruikers geeft de voorkeur aan scenario 2, namelijk de Cultuurfabriek met
een bovenregionale/stedelijke uitstraling. Ook scenario 1, met de vestiging van de basisschool en de
kinderopvang, zou echter een mogelijkheid zijn, zo geven de potentiële gebruikers aan.
In het definitieve PvE wordt geconstateerd dat de visie en ambitie leidend moeten zijn in de keuze welke
instellingen te huisvesten in het gebouw. Het Cultuureiland ECI zou ‘een bruisend cultureel centrum’ moeten
zijn, dat een belangrijke functie gaat vervullen voor de stad en met een ‘bovenregionale aantrekkingskracht’.
Vanuit die gedachte komen H&S Adviseurs tot de conclusie dat scenario 2 het beste zou passen bij de visie
en ambitie die zijn geformuleerd in het projectplan van 2007.
Daarnaast zijn er nadelen verbonden aan het opnemen van de basisschool en de kinderopvang in het
gebouw. Zij hebben verschillende soorten ruimten nodig en de luchtkwaliteit en temperatuur dienen dan te
voldoen aan specifieke eisen.61 Uit e-mailcorrespondentie blijkt dat het niet inpassen van de basisschool
leidt tot een noodzakelijke extra financiële dekking.62 In een conceptrapportage van de PvE geeft H&S aan
dat de keuze voor de positionering van Cultuureiland ECI “door Roerdelta BV en de gemeente Roermond
gemaakt moet worden”63. Over wie de keuze voor de invulling moet maken stuurt een ambtenaar van de
gemeente vervolgens een e-mail aan H&S Adviseurs en de projectontwikkelaar. De ambtenaar schrijft dat
het formeel zo is dat in eerste instantie Roerdelta BV als opdrachtgever de keuze dient te maken en niet de
gemeente. Er wordt aangegeven dat het om die reden van belang is dit of niet te noemen of hier Roerdelta
neer te schrijven”64 In de eindrapportage wordt vervolgens gesproken over ‘Roerdelta BV in samenspraak
met de gemeente’, waar het gaat om de scenariokeuze.65
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Ideeën over de invulling van scenario 2
In het algemeen staan de potentiële gebruikers positief tegenover de keuze voor een Cultuurfabriek met een
bovenregionale uitstraling.66 Tegelijk heeft het Bonnefantenmuseum, zowel in de eerste als de tweede ronde
gesprekken, aangegeven dat zij niet alleen de bovenregionale functie inhoud kan geven. 67Volgens hen
dienen er meer bovenregionale functies in het complex gehuisvest te worden, wil het complex een
bovenregionale waarde kunnen hebben.68 Het beoogde regionale karakter is vervolgens in een
projectgroepoverleg van 20 mei 2008 geagendeerd als een aandachtspunt. In een e-mail van Roerdelta BV,
als opdrachtgever, is hier rond dezelfde tijd opnieuw aandacht voor gevraagd. Uit de gevolgde emailcorrespondentie blijkt dat het standpunt is dat alle partijen ‘vanuit hun eigen programma’ zouden moeten
bijdragen aan dit concept. Hiertoe wordt, op voorstel van projectleider Roerdelta, een passage opgenomen
in het hoofdstuk ‘Conclusies en aanbevelingen’.69 In het PvE wordt onder de aanbevelingen opgemerkt:
“nadat een keuze is gemaakt voor een scenario zal de inhoudelijke samenwerking, programmering en
bovenregionale uitstraling concreet uitgewerkt moeten gaan worden.”70 Het blijkt in dit stadium dat het
Centrum voor de Kunsten (CK) te maken heeft met teruglopende inkomsten. Er is onder meer een verschil
van mening tussen de gemeente en het Centrum voor de Kunsten over de omvang van de gemeentelijke
subsidie. Deze heeft betrekking op de indexering en gestegen loonkosten.71 Er is hierdoor sprake van een
structureel tekort in de exploitatie van het CK. De wijze van financiering van activiteiten in de toekomst zal
volgens het CK mede afhangen van de huisvestingskosten in het ECI-complex.72.73
Met betrekking tot de visie op beheer en exploitatie heeft een groot deel van de potentiële gebruikers in
gesprekken aangegeven het meest positief te staan ten opzichte van een centraal geregelde
beheer/coördinatie tussen de verschillende partijen. Er wordt gedacht aan een centrale organisatie met een
directeur en professionele staf, en bijvoorbeeld een Raad van Toezicht.74 Vanuit de gebruikers is in het
algemeen aangegeven dat zij geen interesse hebben in een actieve rol in het beheer van het gebouw.
Er is in dit stadium nog geen exploitatieopzet gemaakt. Het voornemen is om in de periode april – juni 2008
een raming van de huurinkomsten, die in 2007 is gemaakt, tegen het licht te houden. In het PvE wordt het
belang van een kosten-batenoverzicht voor subsidiënten en het aandeel van de huisvestinglasten hierin
onderstreept75 Samenvattend staat in het Programma van Eisen opgemerkt: “Het is belangrijk dat het
onderdeel beheer en exploitatie zo snel mogelijk na het vaststellen van het programma van eisen verder
wordt uitgewerkt, waarbij ook de gebruikers een inbreng zullen hebben.”76
Behandeling Programma van Eisen in het college
Op 5 september 2008 wordt het functioneel-ruimtelijk PvE voorgelegd aan het college. Als bijlagen bij het
collegevoorstel zijn de gespreksnotities met potentiële gebruikers toegevoegd. In het voorstel wordt
aangegeven dat de adviezen van H&S op draagvlak kunnen rekenen. Tegelijk geeft de ambtelijke
organisatie aan dat er geen uniform beeld bestaat over wat het Cultuureiland ECI zou moeten zijn: in elk
geval voor wat betreft de inhoudelijke synergie en bij voorkeur ‘fusie’.77 In de ambtelijke adviesnota aan het
college over het PvE wordt de vraag gesteld in hoeverre nu al roldefiniëring nodig is in relatie tot de wens
het profiel van het Cultuureiland ECI vast te stellen.78 Het college gaat op 16 september 2008 akkoord met
het voorstel dat door de organisatie is voorgelegd, namelijk scenario 2: de stedelijke/regionale invulling. 79
Behandeling PvE en profilering ECI in de raad
Op 16 september 2008 wordt het voorstel voor het PvE aan de raad voorgelegd. In het raadsvoorstel wordt
gerefereerd aan de maatschappelijke effecten die met de ontwikkeling van het Cultuureiland beoogd zijn.
Daarbij wordt verwezen naar onder meer de ‘Regiovisie Het oog van Midden-Limburg’, de ‘Strategische
Visie Roermond 2020’, ‘Masterplan Roerdelta’ en het visiedocument ‘Herbestemming ECI-complex
Roermond’. Verwijzend naar deze documenten geeft het college in het voorstel aan te willen inzetten op het
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scenario waarin verscheidene culturele instellingen worden gehuisvest in de cultuurfabriek. In het voorstel
staat: “Volgens Roerdelta BV en ons college is er maar één besluit mogelijk: de unieke kans grijpen om het
rijksmonument ECI in te zetten voor versterking van het culturele en economische fundament onder onze
stad en regio door ambitieus te kiezen.” In het voorstel wordt ook genoemd dat verdere uitwerking zal
plaatsvinden over de verdere invulling van het plan. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar het
kunnen aantrekken van partijen die het bovenregionale karakter kunnen versterken. 80 In het raadsvoorstel
wordt niet zozeer gesproken over een gebrek aan een ‘uniform beeld voor ECI met betrekking tot de
synergie door samenwerking’, zoals ambtenaren constateren in het collegevoorstel.81
Het raadsvoorstel inzake de profilering van het Cultuureiland ECI wordt behandeld in de commissies van 6
en 7 oktober 2008 en in de raad van 30 oktober 2008. Het H&S rapport wordt ter inzage gelegd bij de griffie.
Een samenvatting van het rapport is als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel. In de commissie zijn door
verschillende fracties vragen gesteld over de meerwaarde van het Cultuureiland ECI boven het
(bovenregionale) aanbod van andere steden, het ontbreken van een cultuurnota (visie) die ten grondslag
zou moeten liggen aan de bouw van een dergelijk complex en het verschil tussen de scenario’s.82 Specifiek
wordt door de PvdA-fractie in de commissie van 6 oktober 2008 gevraagd naar wat wordt bedoeld met
regionaal en bovenregionaal.83 In de commissie wordt door de wethouder cultuur (de heer Kemp) een
toelichting gegeven op de verschillen tussen de twee scenario’s. in scenario 1 biedt ten opzichte van
scenario 2 de mogelijkheid om een bovenregionale functie te realiseren.84 Op de vraag wat precies het
verschil is tussen de regionale en bovenregionale functie, wordt geen antwoord gegeven.85Op 8 oktober
2007 komt vanuit de commissie FIN het verzoek om educatie toe te voegen aan het scenario.86 Daarop
geeft de wethouder Accommodatiebeleid (de heer Schreurs) aan dat dit een optie is, doch niet in de vorm
van een basisschool. Ook komt de vraag of dit project aanbod- of vraaggericht is. Daarop geeft de
wethouder aan dat het project ‘visiegericht’ is “en dat straks zijn plaats zal krijgen in de Visie voor MiddenLimburg die nu in ontwikkeling is. Het ontwikkelen van het ECI-complex zal ook een positieve invloed
hebben op het Roerdeltaplan.”87
In de raad worden door enkele fracties vragen gesteld over onder meer de financiële exploitatie, het al dan
niet bestaan van een ondernemingsplan, welke gebruikers gehuisvest zullen worden en of er behoefte is
aan een dergelijk Cultuureiland. De wethouder Financiën en Accommodatiebeleid (de heer Schreurs)
reageert daarop door aan te geven dat eerst de inhoudelijke, principiële keuze voorligt voor het al dan niet
bouwen van een dergelijk Cultuureiland. Vervolgens kan verder worden gewerkt aan de exploitatieopzet.
Ook geeft hij aan dat de stad, met name vanuit het doel van werkgelegenheid, wel degelijk behoefte zal
hebben aan dit Cultuureiland. Na nieuwe vragen over de exploitatie verzoekt de voorzitter van de raad om
hier geen verdere vragen over te stellen. De financiële aspecten maken namelijk geen onderdeel uit van het
besluit en op vragen hierover zullen dan ook geen antwoorden komen, zo geeft hij aan. Wel geeft de
wethouder aan: “Ik zou niet met een voorstel weg durven gaan waarvoor geen dekking aanwezig is. Heel
duaal vragen wij de raad nu via een kaderstellende notitie welke kant we moeten opgaan, zonder dat het al
tot achter de komma is afgedicht. Uiteraard moeten we op de financiën nog terug komen. Een eindplaatje is
er nog niet, maar juist om dat eindplaatje aan de raad te kunnen presenteren, moeten we nu stapjes verder
maken om te komen tot de opbouwende invulling. Dat verhaal komt vervolgens in de raad terug. Het besluit
of het doorgaat zal worden genomen door de mensen die op deze stoelen in deze raadzaal vergaderen, op
basis van een advies onzerzijds”88 De wethouder Financiën en Accommodatiebeleid zegt tot slot toe de
commissie en raad tussentijds te zullen informeren en te zijner tijd een uitgewerkte exploitatieopzet voor te
leggen. De raad stemt overeenkomstig het voorstel.89 De planning voorziet in een behandeling van een
haalbaarheidsonderzoek op 3 juli 2009.
Aan de invulling van de ambitie zijn gaandeweg het proces verschillende interpretaties gegeven. In het PvE
wordt gesproken over een regionale/stedelijke invulling. In documenten wordt ook aangegeven dat in de
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raadsvergadering van 30 oktober 2008, de basis is gelegd voor een bovenregionaal profiel van ECI.90 In
verschillende interviews wordt hier door verschillende betrokkenen een verschillende interpretatie aan
gegeven. Zo is er op gewezen dat het woord ‘boven’ in bovenregionale, telkens tussen accolades (…) zou
hebben gestaan. Het gebouw ECI moest volgens deze betrokkenen met name huisvesting geven aan de
lokale stichtingen en verenigingen. Daarnaast zou er vervolgens incidenteel een bovenregionale activiteit
kunnen plaatsvinden. Anderen spreken over een euregionale ambitie die geleidelijk moet ingroeien.
September 2008: inventarisatie naar mogelijke rol gemeente
In 2008 laat de gemeente Roermond een inventarisatie uitvoeren naar de mogelijke rollen van de gemeente,
met de daarbij horende kosten en risico’s en opvolgende voortzetting van advisering op dit vlak op
regiebasis. De raad is in juni 2008 over dit voornemen geïnformeerd. De strekking van de opdracht is te
inventariseren welke juridische (waaronder fiscale) consequenties verbonden zijn aan verschillende rollen
die de gemeente kan innemen met betrekking tot het ECI Cultuureiland. Op 9 september 2008 is de
inventarisatie gereed.
In de inventarisatie zijn verschillende varianten ’s en bijbehorende rollen voor de gemeente verkend. Het
betreft de gemeente in de rol als van;
/ ontwikkelaar;
/ eigenaar van het gehele object door een koopovereenkomst;
/ (hoofd)huurder van het object; onderverhuur aan gebruikers;
/ verkoper of verhuurder aan individuele gebruikers;
/ subsidieverstrekker, bijvoorbeeld door het geven van een investeringssubsidie, een gebruikerssubsidie
of een exploitatie/-budgetsubsidie.
Uit de inventarisatie blijkt dat de gemeente als eigenaar de meeste zeggenschap heeft over het ECIcomplex in de exploitatiefase en zij in deze rol eveneens de grootste risico’s loopt. In de rol van
subsidieverstrekker zou de gemeente het minst zeggenschap hebben en loopt zij eveneens het minst
risico’s.
In het onderzoekdossier zijn over de inventarisatie geen collegevoorstellen of besluiten aangetroffen. Het is
wel duidelijk dat het college de inventarisatie heeft gezien. In opeenvolgende collegevoorstellen wordt hier
namelijk aan gerefereerd.91 Desalniettemin konden niet alle betrokkenen zich in gesprekken (onmiddellijk)
het rapport herinneren. De raad is niet over de inventarisatie geïnformeerd. In het raadsvoorstel voor de
vaststelling van het PvE komt de inventarisatie niet terug, hoewel het vlak voor de raadsbehandeling is
opgeleverd. Ook is er niet aan gerefereerd in de commissie- en raadsbehandeling van het programma of in
commissie- of raadsmededelingen. De raad heeft ook zelf geen navraag gedaan over de uitkomsten.
Vanaf 2007: subsidieproces ECI
Afwijzing rijkssubsidie in het kader van Rijksregeling Wegwerken Restauratieachterstanden 2007
Vroegtijdig in de planvorming is duidelijk dat het ECI-complex niet kan worden gerealiseerd zonder
omvangrijke subsidies (van verschillende partijen). Hiertoe wordt onder meer door de gemeente een
subsidie aangevraagd in het kader van de Rijksregeling Wegwerken Restauratieachterstanden. Op 20 mei
2008 wordt duidelijk dat het Ministerie van OCW de aangevraagde subsidie heeft afgewezen. De raad wordt
hier meteen over geïnformeerd en is ook gedurende het proces daarna telkens geïnformeerd over de
ondernomen stappen in het kader van subsidieverwerving.92 De reden voor de afwijzende beschikking is
gelegen in de omvang van het aangevraagde bedrag. Het subsidiabele bedrag is door de gemeente
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geraamd op € 4.120.000 exclusief BTW. In de afwijzende beschikking komt de Rijksdienst tot de conclusie
dat het totale bedrag aan subsidiabele kosten uitkomt op € 3.845.754. Dit bedrag is lager dan het
minimumbedrag voor grootschalige restauratie van monumenten. Op basis daarvan is de subsidieaanvraag
afgewezen.93 Roerdelta BV dient hierop een bezwaarschrift in.94 Het bezwaar wordt door de Rijksdienst
afgewezen.95 De afwijzing van de subsidie is een grote tegenvaller voor de projectgroep ECI. Tegelijk wordt
niet de conclusie getrokken dat het project onhaalbaar is geworden. Er is binnen de gemeente sterk de
wens aanwezig om door te gaan, zo blijkt uit het onderzoeksdossier.96
Kader: toegekende subsidies project ECI

Naast de Rijkssubsidie, zijn de volgende subsidies aangevraagd en verkregen:

/

/

/

/

/

Een traject om een andere Rijkssubsidie te verkrijgen. Er is een lobby ingezet om een deel van een totaal
voor restauratie beschikbaar gestelde bedrag van € 50 miljoen te krijgen. Het doel is om de ingezette
bezwaarprocedure geen doorgang te laten vinden, wanneer Roerdelta een deel van dit bedrag zal kunnen
krijgen. In een brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer, is opgenomen dat het Rijk een bijdrage
97
levert van € 2.3 miljoen voor de restauratie van het ECI-complex. Uiteindelijk heeft de Rijksdienst op 13
augustus 2009 op basis van de extra Rijkssubsidiering restauratie monumenten 2009 een subsidie toegekend
98
van € 2.651.554.
Een traject om een subsidie van de provincie te krijgen. In eerste instantie was conform het vigerend beleid
van de provincie aan de gemeente toegezegd dat zij 10% van de subsidiabele kosten van de provincie
vergoed zou krijgen, indien het Rijk zou subsidiëren. Naar aanleiding van de afgewezen kanjerregeling wordt
in mei 2008 in Provinciale Staten een amendement aangenomen, waarmee de Staten besluiten aan de
99
restauratie van het ECI-complex toch een subsidie van € 2 miljoen toe te kennen. Uit het onderzoeksdossier
blijkt dat de aangenomen motie van mei 2008 moeilijk ligt bij GS. De motie zou ‘technisch niet uitvoerbaar’
100
zijn. Vervolgens wordt ingezet op een subsidietraject om een subsidie te verkrijgen in het kader van de
recessiebestrijding. Op 15 december 2009 ontvangt de ontwikkelingsmaatschappij Roerdelta een brief waarin
101
zij wordt geïnformeerd over de toekenning van een bedrag van € 1.5 miljoen. Een voorwaarde is dat de
gemeente eenzelfde bijdrage beschikbaar stelt. Hiertoe heeft de gemeenteraad op 3 juli 2009 een extra
102
bedrag van € 1.5 miljoen toegekend.
Een tweede provinciale subsidie wordt gevonden in de regeling Monulisa (regeling voor het behoud van
103
instandhouding van kerkgebouwen). De provincie stelt in dat kader een bedrag beschikbaar van € 441.926.
Voorwaarde is dat de gemeente zelf een gelijke bijdrage doet. Dit doet het college van B&W op basis van de
104
Monumenten- en archeologieverordening 2010.
Er wordt ingezet op een subsidie van circa € 3 miljoen van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Dit is
een samenwerkingsverband bestaande uit verschillende gemeenten, waarvan de gemeente Roermond naar
rato de grootste bijdrage levert. Op basis van een toetsing aan criteria uit de eerder genoemde Regiovisie,
105
stelt de stuurgroep GOML op 9 november 2009 een bedrag van circa € 3 miljoen beschikbaar. In dit kader
wordt onder meer uitgezocht of er sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. In afstemming met de
provincie wordt hierover een brief gestuurd naar de GOML. Het standpunt van de gemeente is op dat moment
dat er nog geen harde uitspraak over de staatssteun kan worden gedaan, omdat de wijze van besteding nog
niet duidelijk is. Ook is in het voorstel te lezen dat een dergelijk project haast niet door marktpartijen tot stand
106
kan komen en overheden om die reden wel een bijdrage moeten leveren.
Januari 2011 wordt een gemeentelijke subsidie aan Roerdelta verleend. In een adviesnota is aangegeven dat
een gemeentelijke subsidie van € 1.941.926 noodzakelijk is om het project tijdig te kunnen realiseren. De
gemeentelijke subsidieverlening gebeurt op basis van artikel 14 en 15 van de Monumenten- en
archeologieverordening van de gemeente. Daarvoor is het van belang dat het college het gebouw beschouwt
als een niet-rendabel rijksmonument. Ook is noodzakelijk dat het algemene subsidieplafond wordt verhoogd
107
(van € 185.000 naar € 2.126.926). Enkele weken nadat door de gemeente deze subsidie is verleend en
nadat communicatie hierover richting Roerdelta heeft plaatsgevonden, besluit de gemeente een van de
subsidievoorwaarden te wijzigen. De voorwaarde wordt opgenomen dat indien ECI BV het complex binnen 5
jaar na subsidieverlening verkoopt, zij hiervoor de goedkeuring behoeft van de gemeente Roermond. De
108
gemeente kan dan besluiten om de subsidie in te trekken.
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In een ambtelijke adviesnota die is gericht aan de wethouder Cultuur, de heer Kemp en de wethouder
Financiën en Accommodatiebeleid, de heer Schreurs, wordt het advies gegeven om in te zetten op een
verdere verbreding van de financiële steun van de provincie. Dat wil zeggen, niet alleen voor de restauratie,
maar ook voor de exploitatie, het beheer en de programmering. Door de wethouder Financiën en
Accommodatiebeleid wordt in navolging van het advies een brief gestuurd aan Roerdelta BV met als inzet
een verdere samenwerking in het kader van het ECI-project.109 Het blijkt uit het onderzoeksdossier dat er
onduidelijkheid is geweest tussen de projectbetrokkenen (de wethouder accommodatiebeleid, ambtelijk
projectcoördinator, de financieel adviseur en de beoogd bouwer en ontwikkelaar) over de rolverdeling bij
subsidies, bijvoorbeeld omtrent de vraag wie de subsidie moest aanvragen bij de provincie. In eerste
instantie had de gemeente zelf formeel aan Gedeputeerde Staten verzocht om een bedrag van € 1.5
miljoen. Omdat Roerdelta BV bij de start van de restauratie eigenaar en tevens opdrachtgever is, wordt
besloten om Roerdelta de subsidie aan te laten vragen.110
Februari 2009: inpassing van het poppodium in het ECI-complex
Separaat aan de ontwikkeling van het ECI-complex, loopt de verkenning van de ontwikkeling van een
poppodium. In juni 2007 geeft de raad aan zicht te willen krijgen op de behoeften en mogelijkheden voor een
poppodium in de stad. Een dergelijk poppodium zou geïntegreerd kunnen worden in het ECI Cultuureiland.
In 2007 en 2008 is er door raadsleden verschillende keren gevraagd naar de stand van zaken. De vraag van
de raad mondt uit in een ‘visie- en ambitiedocument’ voor het poppodium, dat is opgesteld door een extern
adviseur. In het document is op basis van kengetallen berekend dat er in de regio inderdaad behoefte is aan
een poppodium. Er is onder meer een indicatieve exploitatieopzet gemaakt. Dit is gebeurd op basis van
ramingen van bezoekersaantallen van het toenmalige poppodium de Azijnfabriek. Daarnaast zijn regionale
en landelijke cijfers in de raming meegenomen. In het document is een inventarisatie opgenomen van
mogelijke locaties van het poppodium. Het advies luidt om het poppodium te huisvesten in het ECI-complex.
Daarbij wordt een aantal randvoorwaarden geformuleerd:
/ de geformuleerde uitgangspunten m.b.t. het toekomstig poppodium;
/ goede bereikbaarheid/toegankelijkheid;
/ een herkenbaar gezicht aan het poppodium in het ECI-complex;
/ vrijwilligersinzet.
Het advies is onder meer om de verdere planvorming van het poppodium onderdeel te laten zijn van het
planvormingsproces in het ECI-complex.111
Op 12 februari 2009 wordt het document in de raad behandeld. Overwegend staat de raad positief ten
opzichte van het advies en de voorgestelde inpassing van het poppodium en besluit dan ook
overeenkomstig het voorliggende voorstel van het college.112 De SPR geeft aan kritisch te staan tegenover
de volgorde waarin zaken worden behandeld (eerst de inhoudelijke kaders, dan de financiële kaders). Ook
geeft één van de tegenstemmende raadsleden (SP) aan niet tegen het poppodium an sich te zijn, maar wel
tegen de onderbouwing van het gebouw waarin het poppodium gehuisvest moet worden (het ECIcomplex).113
Januari en december 2009: intentieovereenkomst tussen gemeente, Roerdelta en stichting BOEi
Rolverdeling in de intentieovereenkomst
In januari 2009 wordt tussen de partijen gemeente, Roerdelta en stichting BOEi gesproken over de
formalisering van samenwerking en meer specifiek, de rolverdeling die partijen voorstaan. Tussen leden van
het college en de ambtelijke organisatie vindt overleg plaats. Uit het onderzoek blijkt dat er is gesproken
over de mogelijkheid om het eigendom in Roermond en of Limburg te houden. Dit omdat er sprake was van
een grote financiële bijdrage van de gemeente. Er was angst dat men aan BOEi zou vastzitten wanneer er
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sprake zou zijn van een haalbaar plan. Ook is er in deze fase gesproken over de risico’s in verhouding tot
BOEi. Daarbij ging het onder meer om de op de geschetste risico’s en de mate van zeggenschap, zoals die
door in de eerder vermelde inventarisatie in kaart zijn gebracht.
Een eerste ambtelijk voorstel, waarin wordt geopteerd voor een rol van BOEi als eigenaar, wordt op 14
januari 2009 aangehouden. De reden hiervoor is tweeledig: het college wil ten eerste antwoord op de vraag
hoe risico’s, die samenhangen met de rol van BOEi als eigenaar, zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.
Ten tweede wil het college antwoord op welke wijze maatschappelijke investeringen duurzaam voor de
gemeente Roermond gehandhaafd blijven.
In de opgestelde conceptintentieovereenkomst is het uitgangspunt dat BOEi de eigenaar wordt van het
complex. De gemeente heeft de rol van subsidieverstrekker, hetgeen volgens de eerder vermelde
inventarisatie het minste financiële risico oplevert.114 Volgens het ambtelijk voorstel is dit bij de huidige stand
van zaken in de ontwikkeling ‘het te prefereren uitgangspunt’. Een dergelijke rolinvulling betekent echter niet
dat rollen richting de toekomst vastliggen. Op basis van een uit te voeren haalbaarheidsonderzoek (zie de
volgende paragraaf) zal moeten blijken dat een andere rolverdeling gewenst is om de beoogde doelen te
behalen. In dat kader staat in het voorstel: “In de overeenkomst wordt zelfs al rekening gehouden met de
uitreding van BOEi uit het project.”115 Die zal in dat geval vervolgens de rol krijgen van extern adviseur.116 De
bespreking van het voorstel in het college leidt, na ambtelijke advisering, tot het mandaat aan de wethouder
Financiën en Accommodatiebeleid, portefeuillehouder de heer Schreurs, om twee artikelen uit de
intentieovereenkomst te wijzigen. Deze artikelen worden zodanig aangepast dat voorkomen wordt dat
‘mogelijke alternatieve rollen’ van de gemeente in het project onvoldoende worden onderzocht. Volgens het
voorliggende voorstel mogen risico’s in de exploitatie namelijk ‘niet onevenredig zijn’, doordat het eigendom
ligt bij een derde partij. “Een van de mogelijkheden om dit expliciete risico te vermijden is (gedeeltelijk)
eigendom van de gemeente Roermond in het culturele complex.”117 BOEi en Roerdelta BV hebben met deze
wijziging ingestemd.
De uiteindelijke rolverdeling in de intentieovereenkomst is de volgende:
Roerdelta BV als:
/ huidige eigenaar van het ECI-complex;
/ initiatiefnemer;
/ ontwikkelaar/exploitant Roerdelta.
Stichting BOEi als:
/ kandidaat-(mede-)eigenaar/investeerder Cultuureiland ECI;
/ kandidaat-exploitant/beheerder Cultuureiland ECI;
/ kandidaat-ontwikkelaar/investeerder Cultuureiland ECI.
Gemeente Roermond als:
/ kandidaat-(mede-)eigenaar;
/ mede-initiatiefnemer;
/ (mede-)subsidieverstrekker;
/ vergunningverlener als publiekrechtelijk lichaam.118
Het gaat hier dus om de rolverdeling gedurende de duur van de intentieovereenkomst. Wanneer er
vervolgens uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er sprake is van een haalbaar plan zullen partijen een
voorstel voor de rolverdeling vervaardigen.119 De raad wordt over de intentieovereenkomst geïnformeerd
door middel van een raadsinformatiebrief. In de brief wordt geen nadere duiding gegeven over de
rolverdeling.120 In de commissie of de raad is niet over de eigendomsverhoudingen gesproken. Er zijn ook
geen schriftelijke vragen over gesteld. Overigens blijkt dat de partijen pas in december 2009, bijna een jaar
later, zijn overgegaan tot de ondertekening van de intentieovereenkomst.121
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Formele projectstructuur na vaststelling intentieovereenkomst
De intentieovereenkomst is ook het moment waarop de eerste projectstructuur formeel wordt vastgelegd.
Zie hiervoor de geschetste projectstructuur onder het kopje ‘Het speelveld vanaf 2008’.

4.3 / Informatievoorziening en raadsbetrokkenheid in de planvormingsfase
Kaders informatievoorziening
De Gemeentewet bepaalt dat het college verantwoording moet afleggen aan de raad122. Het college dient
aan de raad de inlichtingen te verschaffen die de raad nodig heeft om zijn taak te kunnen uitoefenen. De
raad heeft zowel recht op informatie (de actieve informatieplicht genoemd) als het recht om inlichtingen te
verkrijgen (de passieve informatieplicht).123
De raad van Roermond heeft in augustus 2007 een geactualiseerde versie van de Handreiking Actieve en
Passieve Informatieplicht vastgesteld. Deze is in april 2008 opnieuw gewijzigd. Deze Handreiking heeft als
doel een nadere invulling te geven aan de actieve informatieplicht. Het bevat richtlijnen voor hoe om te gaan
met de informatievoorziening met als doel een verbetering en stroomlijning aan te brengen. 124 De
Handreiking bevat richtlijnen voor de actieve en passieve informatieplicht. Er zijn onder meer algemene
uitgangspunten opgesteld en middelen waarop de raad kan worden geïnformeerd (bijvoorbeeld via
raadsinformatiebrieven). De Handreiking bevat ook richtlijnen voor de passieve informatieplicht en de
hoeveelheid en wijze van informatieverstrekking alsmede digitalisering van informatie.125 In bijlage 6 is de
samenvatting van de Handreiking opgenomen.
Zoals in de Handreiking ook is omschreven gaat het bij de vormgeving van informatievoorziening niet alleen
om structuur, maar ook om cultuur. Betrokkenen dienen elkaars rollen te respecteren. Het college dient
daarbij ruimhartig te zijn in het geven van informatie ten behoeve van een goede taakuitoefening, de raad
dient op zijn beurt op een gepaste manier gebruik te maken van recht op informatie, zo is te lezen.126
Samengevat komen de algemene uitgangspunten volgens de Handreiking neer op het volgende:
“Het college verstrekt de raad / raadsleden in het kader van zijn actieve en passieve informatieplicht
informatie:
1. gedurende het gehele beleids- en besluitvormingsproces;
2. tijdig (bijvoorbeeld zodra een incident, voorval of uitkomst uit een onderzoek bekend is);
3. aan alle raadsleden en commissieleden (de commissieleden met uitzondering van de documenten ten
aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd);
4. alle informatie die de raad nodig heeft om zijn taken naar behoren uit te kunnen voeren;
5. in ieder geval wordt de raad geïnformeerd als sprake is van:
een complexe zaak, gezien de veelheid aan belangen of betrokkenen en / of het grote aantal
raakvlakken met andere beleidsterreinen;
een onderwerp dat maatschappelijk of mediagevoelig is;
een onderwerp dat aanzienlijke bestuurlijke, financiële of juridische consequenties of risico’s heeft
of kan hebben;
zaken die in een (College) Uitvoeringsprogramma 2007-2010 zijn opgenomen.”127
Samenvatting informatievoorziening en raadsbetrokkenheid in de planvormingsfase
De wijze van informatievoorziening en de raadsbetrokkenheid in de planvormingsfase is voor verschillende
momenten in de bovenstaande paragraaf beschreven. De raad is door de verantwoordelijk
portefeuillehouder(s) vanaf 2008 en 2009 bijna elke maand geïnformeerd. Dit gebeurde hoofdzakelijk via
(korte) mededelingen over de stand van zaken. Met name over het verloop van de subsidieverwerving en de
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ingezette acties naar aanleiding daarvan (bijvoorbeeld het bezwaar tegen de afgewezen rijkssubsidie) is de
raad veelvuldig geïnformeerd. Ook is de raad procedureel geïnformeerd over het verloop van het
gebruikersoverleg in aanloop naar de vormgeving van het Programma van Eisen. Daarnaast heeft de raad
in deze periode enkele informatiebrieven ontvangen, bijvoorbeeld over de intentieovereenkomst.
Uit het onderzoeksdossier blijkt dat enkele specifieke zorgpunten niet aan de raad zijn medegedeeld, waar
deze wel in het college zijn behandeld. Zo wordt de (ambtelijke) zorg over het gebrek aan een gedragen,
uniform beeld over de invulling van de ECI Cultuurfabriek niet met de raad gedeeld. Ook van zorgen van het
Bonnefantenmuseum over de invulling van het bovenregionale profiel heeft de raad geen weet. Over de
risico-inventarisatie, wordt de raad in het geheel niet inhoudelijk geïnformeerd. Wel meldt het college dat er
advies is ingewonnen en later dat hierop een verdiepingsslag wordt gemaakt. De raad heeft zelf overigens
ook niet naar de inhoud van dit advies gevraagd.
In 2007 en 2008 worden er door de raad geen schriftelijke vragen gesteld. In 2009 gaat het om enkele
schriftelijke vragen, gesteld door één fractie (de SPR). Ook in commissie- en raadsvergaderingen worden
weinig vragen gesteld. Raadsfracties zijn in het algemeen positief over de ontwikkelingen. Vanuit de raad is
er met name een sterke wens om een poppodium te realiseren in de stad. Slechts een paar fracties stellen
vragen over onderliggende aannames bij raadsvoorstellen, de financiële onderbouwing en de vormgeving
van de exploitatie.
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5 Totstandkoming ECI Cultuurfabriek:
juli 2009 – september 2012
Het vijfde hoofdstuk gaat over de wijze van totstandkoming van de ECI Cultuurfabriek. Deze fase heeft
betrekking op drie aspecten:
1 de bouw: ruimtelijke-fysieke aspecten van de totstandkoming van de Cultuurfabriek;
2 de governance-structuur: waaronder de keuze voor eigendom bij de gemeente en exploitatie door de
Stichting ECI;
3 het subsidiekader: inhoudelijke en financiële afspraken over de Cultuurfabriek.
Hieraan voorafgaand behandelen wij de beleidskaders die in 2009 zijn opgesteld ten behoeve van cultuur.
Het gaat hierbij om de Museumnota en de Cultuurnota voor de periode 2010 – 2014. Daarnaast behandelen
wij het haalbaarheidsonderzoek naar de inhoudelijke totstandkoming van de ECI Cultuurfabriek. In de tijdlijn
op de volgende bladzijde staan belangrijke gebeurtenissen opgesomd.
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TOTSTANDKOMING
3 juli 2009 2009

Zomer 2009 – december 2009

De inhoudelijke en financiële kaders worden
vastgesteld.

Er worden juridische adviezen ingewonnen
over de wijze van aanbesteding. Uiteindelijk
wordt het standpunt ingenomen dat er sprake
is van zelfrealisatie door Roerdelta en dat er
geen openbare aanbesteding plaatsvindt. De
raad ontvangt de adviezen niet (zie bijlage 6
voor Handvest Actieve Informatieplicht).

13 augustus 2009
Roerdelta ontvangt van het Rijk een subsidie van
circa 2.6 miljoen. De provincie en de gemeente
kennen later ook subsidie(s) toe.

16 september 2009
September / oktober 2009
Met het college worden verschillende scenario’s
gedeeld over mogelijke aankoop. De raad heeft
geen zicht op deze scenario’s. BOEi verdwijnt
uit beeld als mogelijk eigenaar.

De gemeente stelt een kwartiermaker aan.

9 november 2009
GOML stelt een subsidie van circa 3 miljoen
beschikbaar.

Najaar 2009
Het bouwproces vangt aan met de start van de
cascorestauratie. In december 2009 wordt een
nieuwe structuurschets vastgesteld.
Januari 2010

15 december 2009
De gemeente wordt geïnformeerd dat provincie
een bedrag van 1.5 miljoen beschikbaar stelt in
het kader van de recessiebestrijding.

De beheer- en opstalexploitatie wordt
geactualiseerd.
Juli 2010
Januari 2010
De ontwikkelingscombinatie ECI BV wordt
opgericht.

September – december 2010
Op het niveau van de ambtelijke organisatie en
het college wordt beraadslaagd over de inrichting
van de Stichting ECI. Meer specifiek de
samenstelling van de Raad van Toezicht.

Er wordt een second opinion op de juridische
adviezen gevraagd. De raad wordt niet
geïnformeerd.

Najaar 2010
Toekomstige leden van de Raad van Toezicht
worden gevraagd om toe te treden tot het nog
op te richten orgaan. Tot aan de oprichting is er
intensief contact met de gemeente.

Februari 2011
4 januari 2011
Formele oprichting van de Stichting ECI. De
kwartiermaker wordt de eerste interim-directeur.
De Raad van Toezicht wordt formeel benoemd.

Nieuw juridisch advies over aankoop ECIgebouw. Advies luidt om geen schriftelijke
overeenkomst te sluiten i.v.m.
aanbestedingsrecht.

29 mei 2012
Ambtelijk
advies
waarin
om tot
aankoop
van het53
Rapport
GO 13872
/ Onderzoek
ECI
Cultuurfabriek
ECI Complex over te gaan. De raad wordt
geïnformeerd.

Totstandkoming
5.1 / Beleidskaders cultuur
Bij de behandeling van het Programma van Eisen is in de commissie de vraag gesteld hoe de ontwikkeling
van het ECI zich verhoudt tot de gemeentelijke beleidsdoelen voor cultuur. Een cultuurnota ontbreekt tot dan
toe. In 2009 wordt gewerkt aan het opstellen van een Museumnota en een nieuwe cultuurnota voor de
periode 2010 – 2014. Deze dateert van december 2009. Bij de behandeling van de inhoudelijke en
financiële kaders voor het Cultuureiland, is tevens de Museumnota vastgesteld.
Museumnota – Naar een ander museum
In de raadsvergadering van 3 juli 2009 is de Museumnota – ‘Naar een ander museum’ vastgesteld.128 In de
Museumnota is onder meer de wens opgenomen om het Stedelijke Museum in drie delen te splitsen,
namelijk het Cuypershuis, het Historiehuis en de expositieruimte ECI. De Museumnota is als hamerstuk
behandeld in de raad.129
Cultuurkoers Kadernota Cultuurbeleid Roermond 2010 – 2014
De Cultuurnota is opgebouwd rond drie perspectieven: de intrinsieke waarde van cultuur, de economische
waarde van cultuur en de maatschappelijke waarde van cultuur. De intrinsieke waarde van cultuur is de
basis en hier heeft de kunstenaar zeggenschap over. Rond de invalshoeken economie en maatschappij
heeft de gemeente de volgende doelen geformuleerd:”
Economie

/
/
/
/

Maatschappij

/
/
/

/

/
/

Afstemming en samenwerking in programmering, werken naar het
cultureel programma Roermond
Communicatie, krachten bundelen en gezamenlijk naar buiten treden,
door de publiciteit aan te sturen van een centraal punt
In City Branding cultuur als belangrijk item opnemen
Voor het gewenste unieke karakter van Roermond, meer unieke
culturele uitingen toevoegen aan de basis van de culturele waarde van
de monumentale stad, de openbare ruimte ook gebruiken voor
eigentijdse kunst en cultuur.
De diversiteit van de Roermondse bevolking meer kansen geven zich te
tonen in het culturele aanbod
Amateurkunstverenigingen stimuleren in het verwerven van nieuwe
leden door het stimuleren van initiatieven met dit doel
Kunst- en cultuureducatie meer richten op de wijk, voor kunst- en
cultuureducatie in het onderwijs is blijvend commitment van het
onderwijs gewenst en vice versa
De geïnstitutionaliseerde en gecentraliseerde infrastructuur door middel
van grote projecten, en waar mogelijk en gewenst ook door toevoeging
van fysieke functies, inzetten in de wijken.
Ruimte bieden aan gebonden en ongebonden kunsten, ruim banen voor
initiatieven van jongeren
Community arts inzetten voor het bevorderen van meer cohesie in de
wijk.”130
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De ontwikkeling van het ECI-complex heeft een grote en prominente plek in het cultuurbeleid en komt terug
in verschillende onderdelen van het cultuurbeleid van de gemeente. Samen met het beleid voor musea en
het Theaterhotel De Oranjerie, zal de ontwikkeling van het complex ervoor zorgen dat de lokale culturele
infrastructuur, geheel “op de schop gaat”.131 In het beleidsdocument is onder meer opgenomen dat de ECI
een bovenregionaal profiel moet krijgen. Volgens de nota liggen de kansen daarvoor in festivals en
expositieruimte.132 Elders wordt gesproken over “een regionale uitstraling”.133 Er wordt ook gesproken over
relaties met design, vormgeving en architectuur.134 Op die manier moet er onder meer een belangrijke
bijdrage worden geleverd aan bijvoorbeeld het doel om cultuur meer onderdeel te laten zijn van de
toeristische branding van de stad Roermond. De bedoeling is dat de Cultuurfabriek een “gewichtige stempel
zal drukken op het culturele imago en de beleving van onze stad”135 De bedoeling is er in het
ontwikkelingsproces voor te zorgen dat er draagvlak bestaat onder inwoners en regio en dat deze betrokken
zijn in de programmering.136

5.2 / Onderzoek naar de haalbaarheid van inhoudelijke totstandkoming
Haalbaarheidsonderzoek en vaststellen inhoudelijke en financiële kaders door de raad
Resultaten onderzoek
Na de vaststelling van de kaders door de raad op 30 oktober 2008, wordt in de projectgroep ECI in de
periode oktober 2008 – mei 2009 gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek voor het ECI-complex. Dit
gebeurt door de projectontwikkelingsmaatschappij Roerdelta, de gemeente Roermond en de stichting BOEi.
Ten grondslag aan het haalbaarheidsonderzoek ligt een zevental ‘interactieve werksessies en een
‘synergieopgave’ die met potentiële gebruikers is geïnventariseerd.137 Het document gaat opnieuw in op de
gewenste profilering voor het ECI Cultuureiland. Dit moet er een zijn van “meer dan lokaal, ja zelfs regionaal
belang”.138Uit gesprekken is in het kader van het haalbaarheidsonderzoek gebleken dat “dit zal moeten
groeien.”139 In het haalbaarheidsonderzoek wordt onder meer ingegaan op de volgende aspecten:
/ De synergetische effecten en gemeenschappelijk gebruik van faciliteiten en ruimten. In het
haalbaarheidsonderzoek is in kaart gebracht “hoe de benutting van de ruimtes (kwantitatief en
kwalitatief) zich gedurende een week over een periode van een jaar naar verwachting ontwikkelt.”140 De
conclusie op basis van het onderzoek luidt dat de bezetting ‘redelijk goed gespreid’ is.
/ De organisatiestructuur. De betrokken potentiële instellingen geven in het rapport aan de voorkeur te
geven aan de oprichting van één stichting. In een beheerstichting zullen het CK Roermond, het Filmhuis
en het poppodium worden geïntegreerd.141 De nieuwe stichting huurt vervolgens het gebouw van de
eigenaar en draagt zorg voor het gebouwbeheer, de verhuur aan vaste en incidentele gebruikers en de
horecafunctie. De beheerstichting krijgt tevens de opdracht van de gemeente om invulling te geven aan
de bovenregionale programmering/profilering. Het is vervolgens aan de gemeente om op afstand het
beleid van de stichting aan te sturen op basis van een budgetsubsidieovereenkomst. 142 In het rapport
wordt aangegeven dat er draagvlak is gevonden voor een organisatie waarin een directie wordt
aangesteld die de algehele leiding heeft, de organisatie op poten zet, zich zakelijk profileert en tevens
het cultureel profiel van ECI bewaakt. Daarnaast is opgenomen dat er een Raad van Toezicht moet
komen, waarbij wordt gekozen voor een model volgens principes van cultural governance. 143
/ De rollen van de betrokkenen. In het haalbaarheidsonderzoek zijn de rollen omschreven, zoals die
tussen betrokkenen gelden gedurende de intentieovereenkomst. .144 Het college geeft aan “een vorm van
(mede)eigendom in het onroerend goed” te willen verwerven. Dit ter “nadere zekerstelling van de
gevraagde forse financiële inspanningen”.145 Daarnaast bestaat de rol van de gemeente uit
planologische medewerking, het verlenen van vergunningen en het verstrekken van subsidies. Uit nader
overleg met BOEi zal duidelijk moeten worden wie de definitieve (mede-)eigenaar zal worden.
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/

De exploitatie. De exploitatie is berekend op basis van het cultureel programma, de huisvesting,
personeel, en ‘overige baten en lasten’. Met betrekking tot de horeca is besloten deze zoveel mogelijk
apart te zetten. De reden is dat hierdoor het succes van het culturele programma, niet afhankelijk wordt
van het succes van de horeca.146

Bij de haalbaarheidsstudie is een exploitatierekening toegevoegd. In het rapport is een geraamd aantal
activiteiten opgenomen. Dit is zoveel mogelijk gebaseerd op het huidig aantal functies. In totaal moet de ECI
Cultuurfabriek circa 240.000 bezoekers/deelnemers per jaar trekken. De gemeente Roermond telt circa
56.000 inwoners. De inventarisatie is zoveel mogelijk gebaseerd op het bereik van de huidige functies. De
gegevens van het poppodium zijn ontleend aan het bedrijfsplan dat in 2008 is opgesteld. 147 Uitgesplitst gaat
het om de volgende gegevens:

Tabel: Activiteiten Cultuurcluster naar soort, aantal en publieksbereik

Bewoners ECI

Soort activiteiten

Aantal activiteiten
per jaar

Aantal bezoekers/
deelnemers per jaar

Museum

Wisseltentoonstellingen

PM

15.000

Concerten

10

5.000

Kunstuitleen
Museumwinkel
Poppodium

Educatie/cursussen

2.500

Optredens popzaal

22.000

Oefenruimte
Grote zaal

Professionele voorstellingen

40

6.000

Voorstellingen
CKV/schoolvoorstellingen

40

7.500

Verhuur aan derden

50

9.375

Eigen producties CK

30

3.000

Filmhuis

Filmvertoningen

Centrum voor de Kunsten

Cursussen/workshops

32.000
1.800 cursisten

72.000

Kunsteducatie
Katoenendorp

Projecten

2.000

Repetities

12.000

Verhuur

Incl.

ECI programma

Programma nog niet bekend
(afhankelijk van input externe
partners)

31.256

Horeca

Autonoom bezoek
Horeca foyer
Bezoek horeca

250 diners per week

12.500

Restaurant

150 lunches per
week

7.500
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Totaal

Totaal aantal per jaar

239.631

In de haalbaarheidsstudie is tot slot opgenomen dat er het voornemen is op korte termijn een
directeur/kwartiermaker aan te stellen. Die zal betrokken zijn bij de verdere integrale uitwerking van het
concept. Hij zal met name een zakelijke inbreng moeten hebben, de organisatie verder moeten vormgeven
en het marketing- en communicatieproces moeten vormgeven. 148
Behandeling haalbaarheidsonderzoek in het college
In april 2009 wordt via een collegevoorstel een eerste stand van zaken gegeven met betrekking tot de
plannen voor het Cultuureiland ECI. Het betreft een uiteenzetting van de belangrijkste contouren van het
haalbaarheidsonderzoek. Onder het kopje ‘financiële verkenning’ wordt de verwevenheid van de
gebiedsontwikkeling Roerdelta (en de bijbehorende grondexploitatie) en het Cultuureiland geschetst. Het
Cultuureiland ECI kent een eigen stichtingsexploitatie en een gebruikersexploitatie. Aannames in de
grondexploitatie van Roerdelta hebben echter gevolgen voor de stichtingsexploitatie. Aannames in de
stichtingsexploitatie hebben vervolgens weer gevolgen voor de gebruikersexploitatie. Uit het collegevoorstel
blijkt dat de verschillende exploitaties aanzienlijke tekorten laten zien. Ook blijkt er nog geen extra dekking te
zijn voor de invulling van het aanvullende programma om het ‘bovenregionale bereik’ te realiseren. Dit geldt
eveneens voor de basisfuncties van filmhuis en expositieruimte. Een deel van de haalbaarheid wordt
volgens het voorstel bepaald door de omvang van nader te verkrijgen subsidies.149 Van de in het vorige
hoofdstuk geschetste subsidies is er dan nog niet één toegekend.
In de risicoparagraaf behorende bij het voorstel wordt ook ingegaan op de (toekomstige rolverdeling) tussen
de betrokkenen. Hierover staat het volgende geschreven: “De bestuurlijke voorkeur voor het toekomstig
eigendom loopt op conclusies van dit onderzoek [de haalbaarheidsstudie, red] vooruit. In overleg met de
betrokken partijen zal deze voorkeur van adequate motivering moeten worden voorzien. Op dit moment is
nog niet duidelijk op welke wijze een rol van de gemeente als toekomstig eigenaar de haalbaarheid van het
Cultuureiland ECI zal vergroten. Onderzoek daarnaar met name op het financiële vlak is in gang gezet.”150
Uit het onderzoek blijkt dat het college op 26 mei 2009 nadere conclusies over de rolverdeling zou trekken.
Tot slot wordt in het voorstel twijfels geuit over de mogelijkheden tot de inpassing van het
Bonnefantenmuseum. Ook is dan nog onduidelijk hoe de expositieruimte in deze samenwerking kan zorgen
voor een voldoende bovenregionale uitstraling.151
Exploitatie Cultuureiland ECI en opstalexploitatie
In mei 2009 wordt vervolgens in het college aan de hand van twee voorstellen in twee termijnen gesproken
over de realisatie van het Cultuureiland ECI. In de eerste bijeenkomst van 19 mei 2009, neemt het college
kennis van het haalbaarheidsonderzoek. Ook wordt gesproken over de ontwikkeling van Roerdelta in relatie
tot de ECI Cultuurfabriek. Met Roerdelta is afgesproken dat deze gedurende vijf jaar een jaarlijkse bijdrage
van € 200.000 geven aan het project ECI. Dit is één van de voorwaarden die deel uitmaakt van de afspraken
tussen Roerdelta en de gemeente over de dekking van het geraamde tekort van € 8.600.000 op de
grondexploitatie van de Stichting ECI. Afgesproken is dat de gemeente een maximale bijdrage van €
5.750.00,00 zal doen in het tekort van de grondexploitatie. Gemeld wordt dat over de exacte formulering van
de voorwaarden tussen Roerdelta en de gemeente nog overleg plaats vindt. Vervolgens wordt gesproken
over het Cultuureiland ECI. 152
‘De verwachting bestaat dat de financiering van het Cultuureiland ECI circa € 2.000.000 per jaar zal gaan
kosten indien het ambitieniveau als omschreven in deel 1 van het haalbaarheidsonderzoek wordt
gerealiseerd’.153 Voor dit bedrag van circa € 2.000.000 is een structurele bijdrage nodig van de gemeente.
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Dit saldotekort betreft het totale jaarlijkse saldotekort, volgend uit de opstalexploitatie en de exploitatie van
het Cultuureiland ECI.
Ten aanzien van de opstalexploitatie is de conclusie dat een incidentele inzet van € 6.100.000 vanuit de
gemeente noodzakelijk is. Op 25 mei 2009 wordt in het college de opstalexploitatie154 besproken:
Partij
Rijksoverheid
Provincie
Gemeente Roermond
Div. fondsen

Dekking

Toelichting
2.600.000

Restauratiekosten

440.000

Restauratiekosten

6.100.000
270.000

Principebesluit college 30 oktober 2007
-

Provincie/Regio/GOML

2.000.000

Inspanningsverplichting

Vreemd vermogen

2.600.000

6%-lening

Eigen vermogen (BOEi)
Totaal

600.000

5%

14.600.000

Met betrekking tot de opstalexploitatie wordt een rekensom gemaakt die optelt tot € 14.6 miljoen. Dit is het
bedrag aan investeringen dat noodzakelijk is voor de realisatie van het complex. Hiervoor heeft Stichting
BOEi berekend dat er ten minste een huursom wordt gevraagd van in totaal € 432.000. Deze kale huurprijs
is conform de systematiek van BOEi berekend en vormt een afgeleide van de verschillende functies in het
ECI-complex. In totaal gaat het om een oppervlakte van 5.935 m². Het grootste deel van de functies wordt
voor een prijs van € 69 per m² verhuurd. Het Popcafé en het Horeca Restaurant zijn berekend voor een
huurprijs van € 119 per m².155 In het voorstel staat: “Weliswaar zal in deze opzet de eerste jaren nog sprake
zijn van een negatief resultaat, doch dit wordt ruim opgevangen door het totaal geraamde resultaat over 10
jaren.”156
Op basis van ramingen van bezoekersaantallen, normkosten en genormeerde baten en ervaringscijfers is
een raming opgesteld van de exploitatie van het Cultuureiland ECI door een op te richten stichting. Deze
raming houdt rekening met twee varianten; of BOEi wordt eigenaar, of de gemeente. Een samenvatting is
opgenomen in onderstaande tabel. De bedragen zijn in euro.157
Baten
Baten activiteiten

1.796.756

Directe lasten activiteiten

1.213.627

Saldo

583.129

Overige Baten

100.000

Totaal Baten

683.129

Lasten
Personeelslasten

1.572.000

Huisvestingslasten

707.449

Overige lasten

405.000

Totaal lasten

2.684.449

Saldotekort/subsidiebehoefte

2.001.320
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Bij de samenvatting van de exploitatie wordt genoemd dat er in de ramingen in deze fase nog de nodige
onzekerheden aanwezig zijn. Dit zijn de aannames van de bezoekersaantallen, de te genereren baten, het
te hanteren BTW-regime en de kosten voor de inrichting van het complex, de ‘inventaris’. Als uitgangspunt is
genomen dat de investeringen in de inventaris (gebudgetteerd op maximaal € 2.000.000) eenmalig aan de
op te richten stichting worden geschonken. Met rentekosten over deze schenking wordt het tekort ongeveer
€ 2.047.000. Samen met enkele posten die niet in de opstalexploitatie van BOEi zijn voorzien (kapitaallasten
à € 23.000 voor fietsenstallingen en inrichting van het terrein) wil de gemeente een bedrag van € 2.070.000
structureel dekken.158 Uit de interviews is gebleken dat uiteindelijk de bijdrage van de gemeente aan de
inventaris niet is geschonken, maar dat de kapitaallasten voor de inventaris zijn doorberekend in de
huurprijs die de stichting aan de gemeente ‘betaalt’. Dat wil zeggen dat deze huurprijs 1 op 1 wordt
gesubsidieerd door de gemeente.
In het voorstel wordt voor de dekking voor het bedrag van € 2.070.000 bezien welke structurele ruimte er is
in de meerjarenbegroting die parallel aan de besluitvorming rondom dit dossier beschikbaar zou kunnen
komen:
Structureel aanwezig
Huidige subsidierelaties

1.067.812

Vrijval beheer huidige
gebouwen

112.980

Vrijval kapitaallasten huidige
gebouwen

34.861

Begroting 2009 prioriteit

200.000

Subtotaal

1.415.653

Parallel lopende ruimtescheppende voorstellen
Conceptraadsvoorstel ECI
Cultuureiland, op basis van
Museumnota

200.000

Poppodium

264.500

Subtotaal

464.500

Totaal

1.880.153

Totale kosten

2.070.000

(Mogelijk) beschikbare ruimte

1.880.000

Tekort

190.000

In het voorstel wordt aangegeven dat er twee opties zijn om het tekort op te lossen:
/ het verlagen van structurele kosten door een initiële investering en/of;
/ door het vinden van aanvullende bijdragen in de structurele programmakosten.159
Met betrekking tot de eerste optie wordt een mogelijkheid gezien in een bijdrage van externen. Zoals
hierboven geschetst, wordt ingezet op een bijdrage van GOML van € 3 miljoen. Dit bedrag is nog niet
meegerekend in de bovenstaande opzet. Indien het bedrag wordt toegekend, kunnen de totale structurele
kosten worden teruggebracht naar een tekort van € 123.500 en is er structureel een tekort van € 66.500.
Hier zit de aanname in dat de inventaris in tien jaar wordt afgeschreven, met daarbij het risico dat na die tien
jaar de stichting slechts een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar heeft voor een nieuwe inventaris.160 Ook is
het voorstel om ‘voorzieningen van Maatschappelijk nut’ voor zover mogelijk ineens af te schrijven. Tot slot
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wordt in het voorstel meegenomen dat Roerdelta gedurende een periode van vijf jaar een bijdrage levert van
€ 200.000 en ook in dit geval geldt dat de kosten structureel kunnen worden verlaagd (maar alleen wanneer
de gemeente eigenaar wordt). Samengevat komt het structurele tekort neer op € 15.000 in het geval dat de
gemeente eigenaar wordt en € 66.500 in het geval dat BOEi eigenaar wordt. Wanneer de gemeente geen
eigenaar wordt, dan moet worden bekeken hoe de bijdrage van Roerdelta kan bijdragen aan het naar
beneden brengen van het structurele tekort van € 66.500 per jaar.161 Het is niet duidelijk waarom het
structurele tekort groter is als BOEi eigenaar wordt in plaats van de gemeente.
De incidentele inzet van de gemeente Roermond is op dat moment nodig tot een bedrag van 6,1 miljoen
euro. Voor een deel is de exploitatieopzet afhankelijk van middelen van derden. Geconcludeerd wordt dat
aanvullende incidentele bijdragen van derden van ten minste 3 miljoen euro nodig zijn. Om ten aanzien van
de voortgang niet afhankelijk te zijn van besluitvorming van derden wordt een totale reserve ECI voorgesteld
van 9,1 miljoen euro.162
In het ambtelijk voorstel wordt benadrukt dat het eigendom van de gemeente niet vaststaat.163 In een
conceptvoorstel voor de raad is een risicoparagraaf opgenomen, waarin is beschreven dat het risico voor de
gemeente als eigenaar groter is dan in de rol van subsidieverstrekker (conform de eerder genoemde risicoinventarisatie). Ook wordt in de paragraaf opgemerkt dat het succes van de ECI Cultuurfabriek afhankelijk is
van de snelheid van ontwikkelingen in het gehele Roerdeltagebied.164
Het raadsvoorstel Cultuureiland ECI 2009/063/1
In het definitieve raadsbesluit van 3 juli 2009 stelt de raad het financiële kader vast. In de reeds besproken
B&W-voorstellen wordt het raadsvoorstel voorbereid, verschillende bedragen veranderen dan nog.
Uiteindelijk stelt het college dat de structurele kosten voor het Cultuureiland ECI op dit moment op ruim €
2.000.000 kunnen worden geraamd, waarbij er in de huidige begroting al voor het overgrote deel dekking is
te vinden. Het college stelt dat het denkt “dit tekort zodanig te kunnen terugbrengen dat bij instemming met
dit voorstel volledige dekking te realiseren is. Daarbij is rekening gehouden met de inzet van te verwerven
extra bijdragen van andere overheden en effecten van een eigendomspositie van de gemeente Roermond in
het complex.”165 De instemming van de raad is dus voorwaarde voor het college om volledige dekking te
vinden. Het college stelt vast dat om de culturele ambitie te realiseren er nog verder moet worden gezocht
naar programmering en andere potentiële gebruikers. Het college stelt de raad voor om op basis van het
haalbaarheidsonderzoek nadere kaders vast te stellen. Met betrekking tot de financiële haalbaarheid
concludeert het college dat het project haalbaar is. “Deels zal nog moeten worden gezocht naar
mogelijkheden om structurele lasten die met de exploitatie samenhangen verder te verlagen. De inzet van
aanvullende incidentele bijdragen van derden in de fysieke investering vormt daarbij een belangrijk
instrument.”166
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Aan de raad wordt het volgende financiële kader voorgelegd dat hij op 3 juli 2009 ook daadwerkelijk
vaststelt:167
Structureel:
De structurele lasten in de begroting voor huisvesting en taakstelling van te verplaatsen instellingen/instituten
(1.267.000,00), de reeds beschikbaar gestelde extra ruimte van € 200.000 in de begroting 2009 vanaf 2012,
de in de begroting opgenomen € 264.000 ten behoeve van de functie poppodium en de ten behoeve van de
expositieruimte structurele ruimte van € 200.000,00.
Incidenteel:
De reserve ECI van € 3.000.000,00;
De netto-opbrengsten uit verkoop van vrijkomend gemeentelijk eigendom;
De inzet van de bijdrage van Roerdelta BV van € 1.000.000,00 (5 jaar € 200.000,00);
Een onttrekking uit de grondexploitatie Roerdelta fase 2, van € 1.200.000,00;
Een onttrekking uit de reserve CUP 2007-2010 van € 272.000,00;
Bijdragen van derden tot een bedrag van € 7.815.000,00 (optelsom van subsidies)
Daarnaast wordt de raad gevraagd om een voorbereidingsbudget van € 420.000,00 beschikbaar te stellen ten
behoeve van de verdere uitwerking van de plannen en overige voorbereidingskosten, deze ten laste te
brengen van de reserve CUP 2007-2010

/
/
/
/
/
/

In het raadsvoorstel wordt gesproken over een “grote initiële investering van bijna 17,2 miljoen”. Dit bedrag
vormt de opstelsom van de totale investeringen, de kosten voor de inventaris, het parkeren en de
terreininrichting. Deze posten worden overigens niet separaat in het raadsvoorstel genoemd en om deze
optelsom te kunnen maken is meer informatie nodig dan het raadsvoorstel weergeeft. Uit interviews is
gebleken dat het de calculatie vormt van de investeringen (14,6 miljoen), de inventaris, de kosten voor het
parkeren en de terreininrichting.
Uit gesprekken blijkt dat de financiële onderbouwing van de exploitatie van het ECI Cultuureiland niet door
alle leden van het college duidelijk werd bevonden. Dit is uitgesproken richting de ambtelijke organisatie. Er
is gewezen op een mogelijk afnemen van vertrouwen in de haalbaarheid door de wijze waarop de financiële
onderbouwing werd gepresenteerd.
In verschillende versies van het raadsvoorstel uit het onderzoeksdossier wordt niet altijd het bedrag van 17,2
miljoen expliciet genoemd. In het definitieve raadsvoorstel wordt er niet gesproken over een ‘zeer grote
investering’, maar van een ‘grote initiële investering’ en ook wordt er niet meer gesproken in termen van
‘forse risico’s’.
Raadsvoorstel 2009/063/1
concept 1

Raadsvoorstel 2009/063/1
concept 2

Raadsvoorstel 2009/063/1
definitief

De risico’s samenhangend met dit
kader zijn aanzienlijk. Niet alleen is
sprake van een zeer grote initiële
investering van bijna 17,2 miljoen
euro, de langdurige exploitatie van
het Cultuureiland ECI kent ook
forse risico’s. Wij zullen in de
vervolgfase nader onderzoek doen
naar de omvang van deze risico’s,
waarbij ook de definitieve bepaling
van de rol van de gemeente
Roermond als (gedeeltelijk)

De risico’s samenhangend met dit
kader zijn aanzienlijk. Toch zijn wij
van mening dat de unieke kansen
die zich op dit moment rondom de
ECI voordoen het waard zijn deze
risico’s te nemen en het project op
basis van het
haalbaarheidsonderzoek een
vervolg te geven.

Aan de ramingen zoals deze nu
zijn gehanteerd zijn de
gebruikelijke risico’s verbonden.
Niet alleen is sprake van een grote
initiële investering van bijna 17,2
miljoen euro, de langdurige
exploitatie van het Cultuureiland
ECI kent ook risico’s. Wij zullen in
de vervolgfase nader onderzoek
doen naar de omvang van deze
risico’s, waarbij ook de definitieve
bepaling van de rol van de
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eigenaar van het complex zal
worden meegenomen. Toch zijn wij
van mening dat de unieke kansen
die zich op dit moment rondom de
ECI voordoen het waard zijn deze
risico’s te nemen en het project op
basis van het
haalbaarheidsonderzoek een
vervolg te geven.

gemeente Roermond als
(gedeeltelijk) eigenaar van het
complex zal worden
meegenomen. Toch zijn wij van
mening dat de unieke kansen die
zich op dit moment rondom de ECI
voordoen het waard zijn deze
risico’s te nemen en het project op
basis van het
haalbaarheidsonderzoek een
vervolg te geven.

Uit het onderzoek blijkt dat er ook bij andere betrokkenen onduidelijkheid bestond over de structuur van de
exploitatie en de cijfermatige onderbouwing daarvan. Daarnaast blijkt dat er binnen het college discussie is
gevoerd over de exploitatieopzet in relatie tot de aannames van bezoekersaantallen. Tot slot is de financiële
kennis over deze structuur en onderbouwing ambtelijk belegd bij één persoon en aangegeven is dat andere
betrokkenen eigenlijk niet in staat waren om de financiële kant van het dossier goed uit te leggen.
Uiteindelijk heeft het college bij het vaststellen van het raadsvoorstel overeenstemming bereikt.
Behandeling haalbaarheidsonderzoek in de raad
In het collegevoorstel van 25 mei 2009 wordt de basis voor de opstalexploitatie en de exploitatie van het
Cultuureiland beschreven. Dit zijn de kaders waarmee de raad uiteindelijk (unaniem) heeft ingestemd. 168
Over de stand van zaken van de ontwikkelingen van het ECI Cultuureiland vindt op 16 april 2009 een
bijeenkomst plaats met raads- en commissieleden. Hierin wordt een toelichting gegeven op de bevindingen
van de haalbaarheidsstudie.169 Met betrekking tot het bovenregionale profiel, wordt aangegeven dat
instellingen enthousiast zijn over de mogelijkheden en er “een sterk gevoelen is dat de omgeving bijdraagt
aan creatie van het bovenregionale profiel”.170 De instellingen delen de zorgen over de bovenregionale
invulling niet. Tijdens de bijeenkomst wordt door enkele partijen de wens geuit om goed zicht te hebben op
de financiële aspecten van het plan en het beheer. Ook wordt er een vraag gesteld over de bovenregionale
ambitie en het benaderen van bovenregionale partijen. Door het college wordt in een reactie aangegeven
dat het voorstel dat in de raad van 3 juli 2009 wordt behandeld, sluitend zal zijn. Met betrekking tot de
bovenregionale ambitie, wordt aangegeven dat het Huis voor de Kunsten is benaderd, alsmede het
Limburgs Symfonie Orkest. Het Cultuureiland ECI “is niet vol” en er is ruimte genoeg om de ambitie te
realiseren, wordt door de wethouder financiën en accommodatiebeleid (de heer Schreurs) op dat moment
aangegeven.171
Op 16 juni 2009 wordt het voorstel ‘Cultuureiland ECI’ behandeld in de commissie financiën (FIN). Uit de
besluitenlijst van deze commissie blijkt dat de commissie “de plannen van het college in grote lijnen
ondersteunt”. Wel zijn er nog vragen die de commissieleden beantwoord willen hebben. De vragen die in het
debat met de wethouder aan de orde komen zijn:
/ “Zijn de risico’s goed en voldoende in beeld gebracht?
/ Wanneer is de financiële paragraaf gereed?
/ Is er inzicht in de huidige kosten in vergelijking met de toekomstige kosten?
/ Wat gebeurt met de gebouwen die leeg komen te staan, zoals het CK-gebouw?
/ Wie is de eigenaar van het complex, wie de exploitant en wie de beheerder?
/ Hoe is de bezetting van de ruimtes in het gebouw?
/ Wat vinden toekomstige gebruikers ervan dat ze zelfstandigheid moeten inleveren?
/ Welke afspraken zijn gemaakt over de horeca?”
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In het verslag van de raadsvergadering geeft de CDA-fractie aan dat de technische vragen die zijn gesteld in
de commissie, voldoende beantwoord zijn.172Dit blijkt ook uit het feit dat er geen nieuwe technische vragen
meer op tafel komen.
Op 2 juni 2009 ontvangt de raad ter besluitvorming de haalbaarheidsstudie met een begeleidend
raadsvoorstel. Uiteindelijk wordt dit voorstel op 3 juli 2009 besproken in de raad. De exploitatieraming wordt
vertrouwelijk ter inzage gelegd. Het voorstel is om de (financiële) kaders voor het project vast te stellen. In
het raadsvoorstel wordt aangegeven dat het onderzoek ‘geen blauwdruk’ is voor verdere uitwerking, maar
inzicht geeft in kansen en mogelijke belemmeringen, bijvoorbeeld met betrekking tot de te behalen synergie
tussen de instellingen. In het voorstel wordt voor wat betreft de structurele exploitatie dezelfde raming
voorgelegd als in het hierboven geschetste collegevoorstel. De raad wordt gevraagd om structureel € 1,88
miljoen voor Cultuureiland ECI ter beschikking te stellen. Dit ziet toe op de exploitatie van de stichting.
Incidenteel wordt de raad gevraagd om een totaalbedrag van € 9,1 miljoen. Dit is de incidentele inzet van de
gemeente in de opstalexploitatie van € 6,1 miljoen, aangevuld met € 3 miljoen bijdragen van derden om het
project niet te vertragen. Gesteld wordt dat “beschikbaar te stellen bijdrages in mindering zullen worden
gebracht op het beroep dat wij met dit voorstel op gemeentelijke middelen doen”. 173
De risicoparagraaf zoals die in het conceptvoorstel was opgenomen, is in het uiteindelijke raadsvoorstel niet
toegevoegd. Wel wordt over de risico’s opgemerkt: “De risico’s samenhangend met dit kader zijn aanzienlijk.
Toch zijn wij van mening dat de unieke kansen die zich op dit moment rondom de ECI voordoen het waard
zijn deze risico’s te nemen en het project op basis van het haalbaarheidsonderzoek een vervolg te
geven”.174 Ook is aangegeven dat de risico’s nader worden uitgewerkt.
Gegeven de forse inspanningen voor het project concludeert het college in het voorstel: “Wij zijn van mening
dat de forse financiële inspanningen die van de gemeente Roermond worden verwacht een tastbare
garantstelling in de vorm van onroerend goed vereist. De vorm waarin dit eigendom zal worden gegoten en
de kansen en bedreigingen die daaraan zijn verbonden, zullen in een vervolgfase worden gedefinieerd.”175
Tot slot wordt ook voorgesteld over te gaan tot het aanstellen van de kwartiermaker, die de positionering,
programmering en organisatie zal gaan definiëren.176
In de raadsvergadering van 3 juli 2009 blijkt veel lof voor het ECI-project, met name ook voor de wijze
waarop het college de raad ‘stap voor stap’ meeneemt in het proces. Tijdens de vergadering wordt gewezen
op de verbondenheid met het gebied Roerdelta en het belang van een Cultuureiland voor de uitstraling van
de stad. Raadsleden noemen het moment ‘historisch’. Na jaren van verkenning is nu het moment daar om
een besluit te nemen. De meeste fracties spreken een groot vertrouwen uit in het project, ondanks het feit
dat zij de financiële onzekerheden wel meewegen. Zo is de PvdA-fractie “zich er zeer van bewust dat dit
soort projecten vooraf niet dicht te rekenen zijn. Je moet eraan beginnen en neemt daarmee een risico,
maar je moet de overtuiging hebben dat het kan”. Vanuit de VVD-fractie klinkt: “Hoewel er nog financiële
onzekerheden zijn, hebben wij vertrouwen in de voorlopige begroting en in de mensen die het project gaan
realiseren”. Tijdens de vergadering klinkt het vertrouwen in het college door: De PvdA-fractie:: “Wij begrijpen
allemaal dat er ook enige risico’s aan zijn verbonden, maar we vertrouwen erop dat het college daarmee
heel goed zal omgaan”. De unieke kans die zich voordoet lijkt ook een rol te spelen in de besluitvorming:
“want met het Cultuureiland ECI doet zich een kans voor die we wellicht niet meer zullen krijgen als we nog
langer wachten”. Ook de verwachtingen over de uitstraling en de allure van het project zijn hoog. De fractie
Demokraten Swalmen merkt bij een discussie over de naamgeving, Cultuureiland of Cultuurfabriek, het
volgende op: “In Berlijn trekken de zogenaamde Museum Inseln wereldwijd bezoekers. Waarom zouden wij
dit dan niet Cultuureiland durven noemen? Misschien zal men ook daarnaar straks wereldwijd komen kijken!
We beginnen natuurlijk met de stad en de regio, maar het kan verder worden uitgebreid”.
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Alleen de Stadspartij Roermond is kritisch. Door hen wordt kritiek geuit op de onderbouwing van de cijfers,
zowel wat betreft het geraamd aantal bezoekers, de hoogte van de huurtarieven en de dekking die nog
gevonden moet worden. In het antwoord op de vragen geeft de wethouder financiën en accommodatiebeleid
(de heer Schreurs) aan dat de ramingen de kaders zijn waarbinnen het project gerealiseerd moet worden.
De Stadspartij besluit de discussie met de woorden: “wij blijven ons zorgen maken over het financiële
kader”.177 De raad gaat uiteindelijk unaniem akkoord met het voorstel.178
Opstal en beheerexploitatie na juli 2009
In het begin van 2010 wordt er door de gemeente gewerkt aan de uitwerking van de beheer- en
opstalexploitatie. Hiertoe vindt een herberekening van de ECI Investering en exploitatie plaats.179 Er zit in
het dossier geen nadere duiding bij de wijziging van de exploitaties. In interviews met betrokkenen is naar
voren gekomen dat deze herberekening is uitgevoerd in december 2009, bij het verschijnen van een nieuwe
structuurschets (vlekkenplan). Daarop is door de gemeente een herberekening van de exploitatie gemaakt
en zijn de gevolgen in kaart gebracht, voor onder andere de eigenaarslasten, de indeling van de ruimten en
het invoegen van een commerciële plint. Ook later, tot aan de aankoop van het ECI-complex, is de
exploitatieopzet nog bijgesteld, onder andere rondom de horeca en het poppodium. De wijzigingen vormden
steeds een inhoudelijke verandering voor de exploitatieopzet, maar geen budgettaire. De wijzigingen pasten
binnen het financiële kader van de raad van 3 juli 2009. In nadere informatie is aangegeven dat de
exploitatieopzet ook naast deze momenten meermaals is aangepast.
In de interviews is ook naar voren gekomen dat de raad na het haalbaarheidsonderzoek op twee momenten
over de exploitatie van de ECI Cultuurfabriek heeft gesproken. Dit was bij de bespreking van het
coalitieakkoord en de behandeling van de begroting van 2011 in november 2010. In het onderzoeksdossier
is een notitie ‘bijdrage voor coalitieonderhandelingen 2010 – 2014’ aangetroffen, waarin de consequenties
van de nieuwe structuurschets (vlekkenplan) worden besproken. Daarin staat dat de raad bij de
besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek vragen heeft gesteld over de positie van de horeca en het
poppodium. Na besluitvorming van de raad is een aantal wijzigingen aangebracht in het ontwerp van de
Cultuurfabriek ECI. De raad heeft namelijk een aantal onderzoeksvragen gesteld die geleid hebben tot
nieuwbouw van het poppodium en een nieuw horecaconcept ten diensten van de ECI.180 Door deze
wijzigingen is de exploitatieopzet gewijzigd. In het document wordt een nieuwe meerjarenberekening
gepresenteerd. Uit de meerjarenberekening blijkt dat het eerste volledige jaar (2013) een exploitatie
Cultuurfabriek ECI, zoals het project inmiddels heet, sluit met een tekort van € 80.000, voor de periode
september 2012 – december 2012 is dat een tekort van € 20.000. Omdat de opening van de cultuurfabriek
een jaar vertraging oploopt, wordt aan de raad ook een bedrag van € 80.000 gevraagd voor de verlenging
van de inhuur kwartiermaker ECI. Ten behoeve van het coalitieakkoord wordt een bedrag van totaal €
180.000 (incidenteel) gevraagd voor dekking van aanloopverliezen 4e kwartaal 2012 en exploitatiejaar
2013.181

5.3 / De bouw van het ECI-complex
Een deel van de fysiek-ruimtelijke aspecten is al in het voorgaande deel aan de orde gekomen. Dit zijn de
volgende aspecten:
/ de wijze waarop de herbestemming tot stand is gekomen;
/ de partijen die hierbij betrokken waren;
/ de projectstructuur in de eerste fase;
/ het Programma van Eisen en de wijze waarop en door wie dit is opgesteld;
/ de subsidies, investeringen, en de bijdragen van derden;
/ In het onderstaande deel gaan wij, voor wat betreft de bouw, in op de volgende aspecten:

Rapport GO 13872 / Onderzoek ECI Cultuurfabriek

64

/
/
/

de gewijzigde projectstructuur;
de vormgeving van de aanbesteding;
de wijze waarop het bouwproces is verlopen en de oplevering van het gebouw.

Nieuwe beoogde projectstructuur ECI en aanstelling kwartiermaker
In de loop van 2009 wordt onder begeleiding van het bureau Mindscapes beraadslaagd over een nieuwe
samenwerkingsvorm. In september 2009 wordt hiertoe een voorstel van het bureau toegelicht. In dit voorstel
ziet de projectorganisatie er als volgt uit:

In deze structuur blijft de projectgroep ECI in de huidige samenstelling fungeren. De projectgroep kwam in
de praktijk tweewekelijks bij elkaar. Aan de gebruikerszijde is de insteek in het voorstel enerzijds gericht op
de organisatie- en profielontwikkeling en anderzijds op het gebouwontwerp 182. Onder de projectgroep ECI
zijn in de ‘totstandkomingsfase’ in dit voorstel twee werkgroepen ingericht: de werkgroep Ontwerp & Casco
en Fiscaal (wekelijks) en de werkgroep Financieel en Juridisch (tweewekelijks). Het Ontwerp & Casco team
zou zich in het voorstel bezighouden met het opstellen van het Voorlopig en Definitief Ontwerp. De tweede
werkgroep zou zich richten op subsidietrajecten, fiscaliteiten, aanbestedingsbeleid, de toekomstige
beheersorganisatie, de rollendefinitie etc. In de praktijk blijken er andere overleggroepen te hebben bestaan
dan die zoals beschreven in het voorstel van Mindscapes. Zo is er een overleg over het ontwerptraject183 en
een werkgroep techniek184. Daarnaast fungeerde er zoals opgenomen in het schema, een overleg met de
toekomstige gebruikers.
Aan de gebruikerszijde is de insteek in dit stadium enerzijds gericht op de organisatie- en profielontwikkeling
en anderzijds op het gebouwontwerp. Naar wens van de gemeente is de kwartiermaker, die is aangesteld
door de gemeente, centraal gepositioneerd in de structuur. In beraadslagingen tussen betrokken partijen
over de projectstructuur, is in een ambtelijke e-mail richting BOEi, aangegeven dat de rol van de
kwartiermaker sterker zou moeten. De opdracht van de kwartiermaker luidde:
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in verantwoordelijkheid – als directeur van de Stichting ECI – vorm te geven aan de stichting volgens de
principes van governance code cultuur. Zorg te dragen voor een gevuld organogram, waarin de
deskundigheid voor programma en exploitatie geborgd is;
2. ervoor te zorgen dat bij de opening van de ECI een programma geboden wordt dat op basis van in ieder
geval bovenstaande functies zorgt voor een zoveel mogelijke voortdurende reuring in het complex en de
potentie heeft om op onderdelen een bovenregionaal bereik te bewerkstelligen;
3. op basis van programma, organisatie en verantwoordelijkheid – als huurder van het pand – adequate en
tijdige input te leveren aan het bouwproces, zodanig dat binnen het gerealiseerde plan de fysieke
condities optimaal zijn voor het duurzaam draaien van het geformuleerde programma en organisatie;
4. zorg te dragen voor een zodanige vormgeving van organisatie, programma en bouw van het
Cultuureiland ECI dat realisering binnen vastgestelde financiële kaders gewaarborgd is. 185
Het is dus onder meer de taak van een aangestelde kwartiermaker om input van gebruikers te verzamelen
en namens hen principebesluiten te nemen. De keuze voor deze kwartiermaker vloeit voort uit een voorkeur
van verschillende (bestuurlijk) betrokkenen bij het dossier, zo blijkt uit gesprekken en het
onderzoeksdossier. De aangestelde kwartiermaker beschikt over de kwaliteiten en vaardigheden om deze
taak op zich te kunnen nemen, en ook over de benodigde ‘couleur locale’, zo wordt opgemerkt in een
ambtelijk voorstel.186 In advies van de ambtelijke organisatie gaat het college ermee akkoord dat
kwartiermaker wordt aangesteld. Hiervoor wordt geen aanbestedingstraject doorlopen. De risico’s hiervan
zijn toegelicht in een voorstel.187 Uit gesprekken en het onderzoeksdossier blijkt dat de kwartiermaker in de
praktijk gefungeerd heeft als ‘spin in het web’.
1.

Zoals in het vorige hoofdstuk is omschreven, fungeerde het planteam Roerdelta als een bestuurlijke
stuurgroep, waarin zowel werd gesproken over de ontwikkeling van Roerdelta als over de ontwikkeling van
ECI. Vanuit de gemeente waren hier op bestuurlijk niveau de wethouder Accommodatiebeleid en financiën
(de heer Schreurs) en de wethouder Roerdelta (de heer Van Rey) bij aanwezig. In maart 2010 wordt
ambtelijk het advies gegeven de planteams uit elkaar te trekken, met als reden dat het hoofdzakelijk om
twee verschillende onderwerpen gaat. Dat advies wordt ook opgevolgd.
In januari 2010 wordt de Ontwikkelingscombinatie ECI BV opgericht. Hierin participeren Volker Wessels en
Van Pol Beheer BV.188 Zij zullen samen de ontwikkeling van het project op zich nemen.
Projectorganisatie in de uitvoering
Bij het ‘in uitvoering’ komen van ECI wordt dus gekozen voor een andere projectstructuur. Tegelijk blijkt uit
gesprekken dat de projectorganisatie in de totstandkomingsfase slechts beperkt ‘formeel’ heeft gefungeerd.
De reden hiervoor is gelegen in de beperkte formele rol van de gemeente. Zoals hieronder blijkt, is de
gemeente geen opdrachtgever van de ontwikkeling. Dit is Roerdelta, nog steeds eigenaar van het pand. In
navolging van juridisch advies heeft de gemeente geen formele positie in de structuur, zo blijkt uit
gesprekken. Dit voorkomt dat de opdracht tot realisatie van het gebouw als een overheidsopdracht wordt
gezien en aanbestedingsplichtig is. Hoewel er dus geen formele rol is voor de gemeente in de
projectorganisatie, blijkt uit gesprekken en verslagen189 dat dat vertegenwoordigers van de ambtelijke
organisatie wel als toehoorder hebben gefungeerd in de projectorganisatie en zo nu en dan bij overleggen
aanwezig waren.
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Vormgeving aanbesteding: beroep op zelfrealisatie na verschillende adviezen
In de zomer van 2009 vindt verschillende malen overleg plaats over al dan niet aanbesteden en zo ja, in
welke vorm. Dit overleg vindt plaats tussen ambtenaren onderling, in het planteam Roerdelta en tussen
BOEi en Roerdelta en de gemeente. De tijd dringt. Er moet onder meer vanwege een aantal
subsidievoorwaarden worden gestart met uitvoering en er is feitelijk dan ook weinig tijd voor het doorlopen
van een aanbestedingsproces. Het planteam vraagt om ‘creativiteit’ en het onderzoeken van verschillende
varianten, zo wordt door een ambtenaar teruggekoppeld richting de ambtelijke organisatie.190 Het standpunt
van Roerdelta BV is in juli 2009 dat BOEi risicodragend ontwikkelt en dat een bedrijf van Volker Wessels
bouwt.191 In het onderzoeksdossier is daartoe onder meer een memo aangetroffen met de titel ‘Mogelijke
opzet ECI met (voor zoveel mogelijk) vermijding van de aanbestedingsplicht’192
Ambtelijk is er in de zomer van 2009 kritiek geuit op het voornemen om op basis van de voorliggende
argumenten BOEi voor eigen rekening en risico te laten ontwikkelen. De gemeente heeft het geld al klaar
liggen en het gebouw wordt op maat van de gemeente gemaakt, zo e-mailt een ambtenaar van de
gemeente aan een ander lid van de organisatie.193 Het lijkt de betreffende ambtenaar moeilijk om in dat
geval de schijn op te houden dat BOEi voor eigen rekening en risico ontwikkelt, terwijl er sprake is van een
tekort van miljoenen. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid externe expertise in te huren over dit
vraagstuk. Ook wordt er door de persoon op gewezen dat er rekening moet worden gehouden met
voorwaarden van subsidieverstrekkers (van de provincie en de Rijksdienst).194
In de zomer wordt vervolgens door verschillende betrokken partijen, verschillende adviezen gevraagd. Deze
geven vervolgens ook verschillende adviezen over de wijze van aanbesteding. Hieronder volgt een overzicht
van de juridische adviezen die zijn ingewonnen. Getracht is een zo compleet mogelijk beeld te geven.

**** DEZE PASSAGE LIGT VOOR RAADSLEDEN TER INZAGE BIJ DE GRIFFIE****
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Gemeente wint advies in over aanbestedingsvraagstuk
De gemeente wint in het najaar van 2009 een juridisch advies in over het aanbestedingsvraagstuk. Dit
advies concludeert dat er sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht. De reden is dat het bedoeling
is dat de gemeente in de verkende varianten uiteindelijk het eigendom zal verkrijgen. Het splitsen of knippen
van opdrachten is niet toegestaan als dit niet noodzakelijk is. Wanneer er alleen sprake zou zijn van
renovatie door Roerdelta als eigenaar van het complex en de renovatie alleen zou leiden tot het behoud van
het gebouw, is er sprake van een private ontwikkeling en geen overheidsopdracht. Wel dienen de
subsidieregels van het Rijk te worden nageleefd. Over het juridisch advies vindt overleg plaats. Het advies
wordt uiteindelijk niet opgevolgd. Het standpunt van Roerdelta is om zich te beroepen op zelfrealisatie.
Vanuit de directievoering (BOEi) is gewezen op de risico’s van deze positie. De reden hiervoor is dat het er
op lijkt dat vanuit Roerdelta getracht wordt concurrentie uit de weg te gaan. Dit kan schadelijk zijn voor de
reputatie van betrokkenen bij het project.
Uit het onderzoek blijkt dat er uiterlijk 24 november 2009 meer duidelijkheid moest zijn over de te volgen
route, zodat het college van B&W hier een besluit over kon nemen. De gekozen route dient tevens
onderwerp te zijn voor een overleg met de Rijksdienst. Deze moet namelijk goedkeuring geven over de wijze
van aanbesteding, zo is opgenomen in hun subsidievoorwaarden.
Vierde advies over wijze van aanbesteding over het voorleggen van de wijze van aanbesteding aan
de Rijksdienst
De Rijksdienst heeft subsidie verleend aan het project. Een van de voorwaarden is dat de Rijksdienst de
vorm van aanbesteding goedkeurt. Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkelaar juridisch advies heeft
ingewonnen met betrekking tot deze voorwaarde. Dit advies is toegestuurd aan de Rijksdienst. Uiteindelijk
besluit de Rijksdienst om verschillende redenen dat de wijze van aanbesteding niet hoeft worden
voorgelegd. Deze is voor rekening en risico van de subsidieontvanger.
Nieuwe (interne) adviezen over juridische risico’s
In februari en in maart 2010 worden de risico’s in het kader van onder meer aanbesteding van ECI door de
gemeente op een rij gezet. Het bestek voor de restauratie is dan reeds verstuurd aan De Bonth van Hulten
Bouwonderneming BV, een dochteronderneming van Volker Wessels.
In de wijze van aanbesteding zit een risico in het gegeven dat de eigenaar de restauratie laat uitvoeren door
aan haar gelieerde bedrijven. De vraag is of de prijsopstelling plaatsvindt op een wijze die acceptabel is voor
de gemeente. Wanneer er scherpe aanbestedingen plaatsvinden, kan er ruimte komen voor bijvoorbeeld
extra eisen aan inrichting of het programma. Uit het onderzoek blijkt dat in eerste instantie in het planteam
het standpunt werd ingenomen dat de inbouwwerkzaamheden in ieder geval Europees moeten worden
aanbesteed. Er zou een groot risico worden genomen wanneer er besloten wordt hiervan af te wijken. Er
bestaat een kans dat de Europese Commissie maatregelen treft, bijvoorbeeld het stilleggen van de bouw of
boetes.
Er wordt voorgesteld om het planteam Roerdelta en het planteam ECI van elkaar te splitsen, omdat het over
verschillende onderwerpen gaat. Uit het onderzoek blijkt dat de positie van BOEi op dit moment onder druk
is komen te staan. Het belang van de expertise van BOEi en het aan boord houden van de organisatie wordt
benadrukt. Ook blijkt dat er sprake is van kostenoverschrijding op het project. De intentie wordt uitgesproken
om deze terug te winnen op de bouwkosten.
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Second opinion op juridische adviezen
In juli 2010 wordt door het college gevraagd om een second opinion op de tot dan toe gegeven adviezen
over de aanbesteding. Op basis van de second opinion wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een
aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. Tegelijkertijd wordt het advies gegeven om te onderzoeken of er
niet alsnog kan worden overgegaan tot een Europese aanbesteding.
Het advies luidt dat het van belang is dat er tussen de gemeente en Roerdelta geen schriftelijke
overeenkomst wordt opgesteld. Ook is van belang dat de gemeente geen afdwingbare invloed kan
uitoefenen op het ontwerp. Nu dit niet het geval is, is er geen sprake van aanbestedingsplichtige
overheidsopdracht. De reden is dat daardoor een procedure of vragen van de Europese Commissie kunnen
worden uitgesloten.
Wijze van verloop van het bouwproces
Start van het bouwproces
Na het besluit van eind november 2009 van het college om de beslissing over de aankoop uit te stellen en
de opties open te houden, alsmede de correspondentie met de Rijksdienst midden december 2009, wordt in
januari 2010 de Ontwikkelingscombinatie ECI BV opgericht. Deze stuurt op 20 januari 2010 aan het college
het verzoek om direct te starten met de cascorestauratie. Roerdelta stelt de vraag of de gemeente kan
instemmen met de overdracht aan de Ontwikkelingscombinatie ECI BV.195 Op 3 februari 2010 gaat er een
brief uit waarin het college aangeeft toestemming te geven.196
Gedurende het bouwproces
Gedurende het bouwproces heeft de gemeente grotendeels op afstand gestaan. Dat wil zeggen: zij was niet
of niet formeel aanwezig tijdens besprekingen. Uit de analyse van de overleggen blijkt het volgende:
/
/

er was sprake van grote tijdsdruk met betrekking tot de oplevering;
de gemeente stond grotendeels op afstand.

/

De kwartiermaker was tijdens de meeste van de besprekingen over de inrichting aanwezig; zo nu en dan
waren er ook ambtenaren van de gemeente aanwezig bij de overleggen.

De overleggen waren hoofdzakelijk technisch van aard. In de beleving van betrokkenen hebben zich tijdens
de bouw in vergelijking met andere gelijksoortige projecten, geen grote knelpunten voorgedaan. Wel hebben
zich vlak voor en tijdens het bouwproces een aantal wijzigingen voorgedaan in de inrichting van de ruimte,
waaronder de verplaatsing van het poppodium en het restaurant. Ook is er beraadslaagd over de omvang
van de theaterzaal en een overkapping van de binnenplaats. De meerkosten voor de investering vanwege
de verplaatsing van de horeca bedroeg circa € 900.000,-. Uitgangspunt was ook destijds om dit binnen de
gestelde financiële kaders op te lossen.197 Bovendien was de verwachting dat de verplaatsing van de horeca
zou zorgen voor betere opbrengsten (mede vanwege de aanwezigheid van verhuurbare ruimtes). 198
Staat van het opgeleverde gebouw, inventaris en organisatie
De Stichting ECI is na de opening geconfronteerd met een aantal praktische belemmeringen. Uit
gesprekken en de risicoparagraaf van de begroting 2013 van Stichting ECI blijkt dat volgens de stichting er
computers aanwezig waren met verouderde software. Daarnaast was slechts één router in het gebouw
aanwezig. Ook werkte het kassa- en ticketsysteem volgens de stichting niet, waren er problemen met
(geluids)isolatie, elektriciteitsaansluitingen en waren werkplekken afwezig. Daarnaast waren de
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functieomschrijvingen van het personeel niet op orde. Ook was de ECI Cultuurfabriek in de opstartfase
slechts bereikbaar via één mobiele telefoon.
De ontstane geluidsoverlast leidde in ieder geval tot het vertrek van enkele lokale verenigingen. Hoewel
sommige betrokkenen in gesprekken bevestigen dat de (ervaren) problemen geen grote invloed hebben
gehad op de exploitatie, hebben deze mogelijk wel invloed gehad op de beeldvorming. Tot slot bleken de
energielasten in de opstartfase hoger uit te vallen dan was begroot. De onderwerpen zijn opgenomen in een
risicoparagraaf bij de begroting van Stichting ECI van 2013.199 Deze is eind december 2012 naar de
gemeente toegestuurd. Deze risicoparagraaf is niet naar de raad toegestuurd.
Vanwege de ontstane problematiek op het gebied van energie, is er een werkgroep energiebeheer ingericht,
vanuit waar ook een bedrag van € 100..000,- beschikbaar is gesteld. Daarnaast is er voor de jaren 2013 en
2014 een aanvullend bedrag van € 23.000,- beschikbaar gesteld. De gemeente heeft zich tot slot in 2013
onder voorwaarden garant gesteld voor de hoger uitvallende energielasten.200

5.4 / Governance-structuur
In de volgende paragraaf gaat de commissie in op de governance-structuur. Daarbij zijn twee onderwerpen
aan de orde:
/
/

de eigendomskwestie;
de structuur en inrichting van de stichting.

Beraadslagingen over eigendomskwestie
Eigendomspositie na de vaststelling van de inhoudelijke en financiële kaders van de ECIcultuurfabriek
Met het voorstel voor de financiële kaders van 3 juli 2009, is in ieder geval duidelijk dat de gemeente enige
vorm van zekerstelling in de vorm van onroerend goed zal verwerven. De keuze voor het gehele eigendom
is dan echter nog niet gemaakt. In de loop van het najaar 2009 wordt er beraadslaagd over de
eigendomskwestie. Deze hangt nauw samen met de wijze van al dan niet aanbesteden. Ook speelt de BTW
verrekening een belangrijke rol. Uit het dossier wordt duidelijk dat de gemeente in deze periode (september
2009) een voorkeur had voor het eigendom. In één van de door de ambtelijke organisatie verstuurde e-mails
wordt de gemeente ook aangeduid als toekomstig eigenaar.201
Vanaf september 2009 worden in de projectgroep ECI verschillende scenario’s voor de aankoop van ECI
behandeld, dit met het oog op de start van de werkzaamheden. Deze start is gepland op 15 december 2009.
Een voorwaarde van de provinciale subsidie is namelijk dat uiterlijk 1 januari 2010 wordt gestart met de
werkzaamheden. Dit gezien het doel van de subsidie (bestrijding van de recessie) en de voorziene
tijdsperiode van uitvoering van de recessiemaatregelen. Ook de Rijksdienst heeft een voorwaarde
verbonden aan de start (al geeft de Rijksdienst in een overleg van eind september aan dat het met name
van belang is dat het werk voor 2013 is uitgevoerd.202 De ontwikkeling van het ECI kent een wederzijdse
afhankelijkheid met de ontwikkeling van het gebied Roerdelta (waar ECI is gesitueerd). Binnen het college
wordt het wenselijk beschouwd om de besluitvorming over de rolverdeling in ECI te laten plaatsvinden
voordat er op eenzelfde niveau besluitvorming kan plaatsvinden over de gebiedsontwikkeling Roerdelta. Het
blijkt te gaan om de aanleg van de noodzakelijke openbare voorzieningen in het gebied Roerdelta. Er
worden verschillende varianten voor het eigendom geschetst. Uitgangspunt op dit moment is dat de
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gemeente uiteindelijk eigenaar van het complex wordt, zo is te lezen in het memo. Er wordt gesproken over
drie verschillende ’varianten voor de rolverdeling tussen de gemeente, BOEi en Roerdelta. Dit zijn de
volgende:
/
/
/

De gemeente Roermond koopt het casco. Roerdelta BV krijgt vervolgens de opdracht tot restauratie.
Roerdelta BV geeft aan BOEi de opdracht om het restauratieplan te realiseren. Vervolgens verwerft de
gemeente het gebouw en geeft opdracht tot verbouwing tot het Cultuureiland ECI.
Roerdelta BV verkoopt het casco aan BOEI, deze realiseert het Cultuureiland ECI. De gemeente heeft
vervolgens na de realisatie het recht van koop.

De tweede variant is opgesteld om een Europese aanbesteding ten behoeve van de cascorestauratie te
vermijden. Immers, de restauratie moet uiterlijk 1 januari 2010 starten om en een Europese aanbesteding is
dan ook niet meer haalbaar. De aanbestedingsregels voor de andere varianten moeten nog worden
uitgezocht .
Aan de eerste twee varianten zijn risico’s verbonden. Deze hebben onder meer betrekking op de
verrekening van de BTW. Deze is in variant 2 waarschijnlijk niet mogelijk. Dit heeft tot gevolg dat in deze
variant het budget niet voldoende zal zijn. Dit terwijl het raadsbesluit van 3 juli 2009 als een absoluut
financieel kader wordt beschouwd. In de derde variant ligt het directe BTW-risico bij een ander (in casu:
BOEi). Vervolgens kan via een recht tot aankoop de gemeente in de positie komen het pand aan te kopen.
De gemeente doet aan het planteam het voorstel om bij verder onderzoek naar de mogelijkheden uit te gaan
van de rolverdeling in variant 3. Die wordt dan vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Volgens de
gemeente is er momenteel bovendien sprake van een financieel tekort, doordat er nog geen definitieve
subsidiebeschikkingen zijn.
Op 12 oktober 2009 wordt over deze kwestie beraadslaagd in het planteam Roerdelta/ECI. In de
terugkoppeling aan het college is te lezen dat in het planteam de voorkeur is gegeven aan de variant waarin
Roerdelta realiseert en de gemeente een recht tot aankoop krijgt. De reden is gelegen in
aanbestedingsrechtelijke aspecten. Opdrachtgeverschap bij de gemeente betekent in beginsel de noodzaak
van een Europese aanbesteding. Hier is geen tijd meer voor. Verder geldt dat er op dit moment geen
overeenkomst kan worden gesloten. Hierdoor kan namelijk eveneens de noodzaak van een aanbesteding
ontstaan. De portefeuillehouder heeft zich in de vergadering van het planteam op het standpunt gesteld dat
de keuze eigenlijk al is gemaakt. Gezien de start van een aanbesteding (en de aankomende deadline en de
tijd die nodig is voor aanbesteding) kan de cascorestauratie alleen voor rekening en risico van
Roerdelta/BOEi worden gerealiseerd. In het college zal er over deze kwestie moeten worden gesproken .
Het blijkt dat na de vergadering in het planteam ook een alternatief aan bod is gekomen. Dit moet het
mogelijk maken dat de gemeente zo vroeg mogelijk na de start van de cascorestauratie het eigenaarschap
verkrijgt. Deze optie komt erop neer dat met de cascorestauratie zal worden gestart en daarbij gebruik wordt
gemaakt van een deel van het restauratiebudget van het Rijk. Er zal moeten worden uitgezocht wat deze
constructie betekent voor aanbestedingsregels.
Uit het onderzoek blijkt dat het college besluit om nog geen besluit te nemen over het wel of niet aankopen
van het pand, zolang er geen duidelijkheid bestaat over de gehele realisatie van het pand. De vraag is
echter of Roerdelta bereid is het risico te lopen en het pand wil ontwikkelen. In dat geval is het voor de
gemeente de vraag of het mogelijk is een recht van aankoop te hebben of gedurende het proces alsnog
eigenaar en opdrachtgever te worden (zoals in het geschetste alternatief). Wanneer dit niet het geval is, zal
overleg met subsidiënten noodzakelijk zijn om te bezien welk tijdsuitstel mogelijk is. Daarbij is opgemerkt dat
verkoop van het casco aan BOEi ook voor Roerdelta geen wenselijke optie is. De reden is dat BOEi, anders
dan de gemeente, met name belang heeft bij de ontwikkeling van het pand en niet bij de realisatie van het
gebied Roerdelta in het geheel.
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Besluit over uitstel beslissing
In november 2009 ligt er een aanvullend ambtelijk advies over elk van de bovengeschetste varianten. Er
wordt opnieuw ingegaan op de relevante omstandigheden, zoals de noodzakelijke start in relatie tot de
provinciale subsidie, het financieel kader dat door de raad is vastgesteld en de relatie met de besluitvorming
in het kader van de gebiedsontwikkeling Roerdelta. Er wordt gesproken over drie varianten om tot de
realisatie van het project te komen en die moeten uitmonden in het verkrijgen van de eigendom van het
complex door de gemeente Roermond:
/

/

/

Opdrachtgeverschap voor het traject bij de gemeente Roermond. Dit impliceert dat de gemeente het
casco voor aanvang van uitvoeringswerk zal verwerven. Ten aanzien van deze variant is het college op
basis van de besluitvorming in de raad, niet bevoegd om tot aankoop over te gaan. Daarnaast betekent
het dat binnen de bestaande regelgeving voor aanbestedingen zal moeten worden gehandeld. Dit is niet
in lijn met de wens van Roerdelta, die in elk geval onderhands en indien mogelijk met één
bouwaannemer tot opdrachtverlening voor de restauratie wilt komen. Bovendien zijn de
subsidievoorwaarden zodanig dat uiterlijk 1 januari 2010 de overheveling van subsidiebeschikking(en)
moet plaatsvinden, het casco moet zijn aangekocht en de aanbesteding moet hebben plaatsgevonden.
Het advies luidt om niet tot aankoop over te gaan.
Een ‘tussenvariant’, waarbij tijdens de uitvoering van het werk een overdracht plaatsvindt aan de
gemeente. De gemeente draagt vervolgens zorg voor de realisatie in eigen beheer. Ook dit acht de
organisatie geen wenselijke optie. Ook voor deze optie geldt, net als voor de eerste optie, dat plannen
momenteel nog onvoldoende concreet zijn. Ook zijn er risico’s verbonden met betrekking tot nietverrekenbare BTW. Die zijn in de ramingen niet voorzien. De vraag is bovendien of bij tussentijdse
overname, de aanbestedingsregels door Roerdelta zijn gevolgd. Omdat er momenteel wordt gekoerst op
een enkelvoudige onderhandse aanbesteding, lijkt dit niet de intentie te zijn.
Opdrachtgeverschap bij Roerdelta die mogelijk leidt tot verwerving door de gemeente na de
realisatie. Volgens het ambtelijk voorstel doet deze variant het meeste recht aan het stadium van de
planontwikkeling waarin zowel ECI als Roerdelta zich bevinden. Verder dient Roerdelta in deze variant
de aanbestedingsregels te respecteren. Daarbij is er de mogelijkheid om restauratiewerkzaamheden niet
als overheidsopdracht te gunnen. Daar zijn wel risico’s aan verbonden die ook nader zijn omschreven in
het ambtelijk voorstel. Het advies geeft de voorkeur aan de optie om tot verwerving binnen door de raad
gestelde kaders over te gaan, na realisatie van het project. Daarbij dienen de regels ten aanzien van
ongeoorloofde staatssteun in acht te worden genomen.

In de bovenstaande varianten is er geen rol meer voor BOEi als eigenaar. Over de positie van BOEi zijn
door gesprekspartners verschillende standpunten ingenomen. In documenten wordt aangegeven dat BOEi
zich heeft teruggetrokken als toekomstig eigenaar. Dit strookt niet met de opvatting die anderen hierover
hebben, namelijk dat BOEi juist gebrand was op het eigendom en de gemeente wilde dat het ‘eigendom in
Roermond zou blijven.’ In ieder geval blijkt uit de bovenstaande varianten , dat dit het moment is dat BOEi
niet meer in beeld is als eigenaar. BOEi krijgt dan ook een andere positie in de uitvoering van het project.
BOEi doet dan het projectmanagement van de bouw.
Het college wordt kortom geadviseerd om niet over te gaan tot aankoop van het casco in de huidige staat.
Daarnaast luidt het advies aan het college om niet de variant te kiezen waarbij gekozen wordt voor
tussentijdse overdracht. Het advies luidt de optie tot verwerving van het Cultuureiland ECI open te houden
en alleen tot verwerving over te gaan binnen de door de raad gestelde kaders en met inachtneming van
regels ten aanzien van ongeoorloofde staatssteun. Op 1 december 2009 heeft het college hiertoe besloten.
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Aankoop van het pand
Adviezen over al dan niet aankoop van het pand in 2011
In januari 2011 (nog voor de oprichting van ECI BV) wint de gemeente opnieuw juridisch advies . Ditmaal
gaat het om de aankoop van het pand. De eigenaar (nog steeds Roerdelta BV) wenst zekerheid te
verkrijgen van de gemeente over de afname van het gebouw. De gemeente wenst een advies te ontvangen
over de wijze waarop de zekerheid kan worden gegeven, en tegelijkertijd rekening houden met de grenzen
van het aanbestedingsrecht.
Het juridisch advies geeft aan dat er sprake is van een aanzienlijke kans dat de overeenkomst die partijen
wensen te sluiten (althans in overweging hebben) als overheidsopdracht moet worden beschouwd. Gezien
het gegeven dat met verbouwing een bedrag van € 7 miljoen gemoeid is, zal het lastig te verdedigen zijn
dat de gemeente geen eisen heeft gesteld aan deze verbouwing. Bovendien moet dan niet worden
uitgesloten dat een rechter zal vragen of er advies is ingewonnen over aanbesteding. De indruk zal ontstaan
dat partijen hebben getracht aanbestedingsrecht te vermijden. De kans dat dit gebeurt, in het geval dat er
een overeenkomst tussen partijen wordt gesloten, wordt vrij groot genoemd. Er wordt daarbij gerefereerd
aan eerdere adviezen. Het is niet onaannemelijk dat de gemeente een beslissende invloed heeft op het
ontwerp. Daarnaast heeft de gemeente een rechtstreeks economisch belang door te overwegen het pand te
kopen. In feite ontbreekt het alleen nog aan een schriftelijke overeenkomst en een plicht tot realisatie. Beide
zaken moeten dan ook worden vermeden.
In februari 2011 gaat er over de adviezen een memo naar het college. Hieruit blijkt dat vanuit gemeenteweg
in bestuurlijk overleg (planteam Roerdelta) is aangegeven dat de gemeente op dit moment niet wenst over
te gaan op de aankoop van ECI en ook geen wensen stelt aan de realisatie. Dit betekent ook dat de
gemeente geen eisen kan stellen aan de inrichting.
Inrichting en oprichting van Stichting ECI
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de wijze van inrichting en oprichting van de Stichting ECI.
Voorkeur stichtingmodel in verkenningen rond Programma van Eisen
Bij de verkenningen rondom het Programma van Eisen is duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar een
professionele stichting met een professionele directeur (bestuur/directie) en een Raad van Toezicht dan wel
een Raad van Commissarissen. Een en ander moet worden ingericht conform de principes van Cultural
Governance. In het haalbaarheidsonderzoek van 2009 is opgenomen dat er samen met gebruikers is
gesproken over het toekomstige besturingsmodel. Daaruit is eveneens naar voren gekomen dat er gekozen
wordt voor een RvT-model volgens de principes van Cultural Governance. Ook wordt er in het
haalbaarheidsonderzoek uitgegaan van één stichting.203 In het collegevoorstel van 25 mei 2009 waarin de
besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek wordt voorbereid staat: “het oprichten van één stichting
wordt in dit voorstel randvoorwaardelijk gemaakt voor de dan geraamde exploitatie voor de nieuwe stichting”
en “de aanvullende voorwaarde moet worden gesteld dat één stichting verantwoordelijk wordt voor de
integrale programmering”.204 Bij het besluit over het haalbaarheidsonderzoek is het oprichten van één
stichting randvoorwaardelijk.
Genoemd is dat de principes van Cultural Governance worden toegepast bij de inrichting van de nieuwe
stichting. Deze principes volgen uit de ‘Code Cultural Governance’205 In deze code wordt het gekozen RvTmodel toegelicht. In dit model zijn beleid, uitvoering en verantwoording ondergebracht bij het bestuur. De
toezichthoudende rol is voor de Raad van Toezicht, zowel vooraf (vaststelling begroting) als achteraf
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(vaststelling jaarrekening). Daarnaast benoemt en ontslaat de RvT het bestuur en de externe accountant.
Het is onduidelijk of er door het college een afweging is gemaakt tussen het Bestuur-model en het RvTmodel uit de code. Ook is onduidelijk welke argumenten de keuze voor het RvT-model hebben bepaald. Uit
gesprekken is gebleken dat het model als het meest logische werd gezien en ook de voorkeur had van
gebruikers. In het Programma van Eisen is reeds een voorkeur gegeven voor dit besturingsmodel met een
Raad van Toezicht.206
Inrichting Raad van Toezicht
Op 6 september 2010 behandelt het college een ‘Projectplan overgangsproces en stand van zaken ECI’. In
de nieuw opgerichte Stichting ECI gaan de functionaliteiten van het CK, de Azijnfabriek en het Filmhuis
over.207 Het college besluit in deze vergadering om mevrouw Rita van Breugel en de heren Tilman Schreurs
en Jos Verleg voor te dragen voor de Raad van Toezicht van Stichting ECI i.o. Uit gesprekken blijkt dat
mevrouw Van Breugel wordt gevraagd op basis van haar ervaring als toezichthouder op (grote) stichtingen
en kennis van Roermond als voormalig gemeentesecretaris. De heer Schreurs op basis van zijn kennis van
het dossier en als voormalig portefeuillehouder, de heer Verleg om zijn expertise op het gebied van
organisatieontwikkeling en personeelszaken. De portefeuillehouder wordt gemandateerd om deze leden te
benoemen na goedkeuring van de staturen door het college. Bij het besluit wordt aangetekend dat de RvT
zo spoedig mogelijk wordt uitgebreid naar vijf personen met aandacht voor de gebruikers en de kunst- en
cultuursector.208 In het najaar zijn de drie leden van de RvT gevraagd om bij de oprichting van Stichting ECI,
in de RvT plaats te nemen. Per brief van d.d. 14 september 2010 zijn de leden geïnformeerd dat het college
hen heeft voorgedragen en benoeming zal plaatsvinden zodra de stichting is opgericht. Dit is per brief
bevestigd met datum d.d. 24 januari 2011. In de periode vanaf november tot en met de oprichting in januari
2011 zijn de potentiële leden al intensief betrokken bij overleg met de gemeente.
Totdat de exploitatie van de stichting daadwerkelijk start draagt de RvT geen verantwoordelijkheid. Het
college draagt tot die tijd de formele verantwoordelijkheid. In de oriënterende gesprekken is aangegeven dat
de beoogde RvT regelmatig is geconsulteerd, bijvoorbeeld bij het ‘binnenhalen’ van Restaurant One en het
Bonneantenmuseum. De gemeente is opdrachtgever van de kwartiermaker. De RvT zal echter een
adviserende rol moeten innemen op grond waarvan het college besluiten zal nemen. Zo kan duidelijk één
lijn worden uitgezet. De wethouder geeft aan de RvT gedurende het proces graag te willen gebruiken als
klankbordgroep.209
Oprichting stichting in 2011
Op 4 januari 2011 is Stichting ECI formeel opgericht, en met ingang van die datum is de kwartiermaker, de
heer Ger Bothmer, directeur van Stichting ECI en zijn de leden van de RvT officieel benoemd.[4] Op 30
november 2011 gaat het college akkoord met een voorstel voor een eenmalige subsidie a € 59.500 voor de
betaling van kwartiermaker/directeur. De aanstelling van Bothmer duurt totdat er een nieuwe directeur is.[5]
In het licht van de uitbreiding van de RvT naar vijf leden wordt op 29 oktober 2012 de heer Hans Braun
benoemd. Hij wordt zowel door de leden van de RvT als door de OR (van Stichting ECI) voorgedragen.
Braun heeft ‘zijn wortels in het culturele veld’[6]
Naast de oprichting van de nieuwe Stichting ECI worden de bestaande stichtingen geliquideerd. Uit de
interviews is naar voren gekomen dat de portefeuillehouder Moussaoui zich bezig hield met de oprichting
van de nieuwe stichting. De ‘afronding’ van de oude stichtingen was de verantwoordelijkheid van wethouder
Kemp van Cultuur. Betrokkenen hebben aangegeven dat op dit moment de liquidatie van de oude
stichtingen, CK, Filmhuis en Azijnfabriek, nog bezig is.
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Op 3 maart 2011 is tussen CK en gemeente een raamovereenkomst gesloten waarin de uitgangspunten
voor CK met betrekking tot de nieuwe stichting is vastgelegd. De gemeente zal de kosten van liquidatie
dekken en “zal zorg dragen voor een adequate overgang naar de nieuwe situatie”.210 Het vermogen van de
stichting zal worden vereffend, de activiteiten en het personeel gaan over naar de nieuwe Stichting ECI.211
Uit de raamovereenkomst blijkt dat de activa en passiva grotendeels door Stichting ECI worden
overgenomen. De liquidatiebalans is opgesteld per 31 oktober 2010. 212 Uit de interviews is verder gebleken
dat de gemeente de inventaris uit de oude stichtingen heeft gekocht. Deze inventaris is ter beschikking
gesteld aan de nieuwe stichting die middels de huurbetaling daarvoor betaald. Hoe de overgang van het
Filmhuis en de Azijnfabriek naar Stichting ECI is geregeld, is uit het dossier niet op te maken.
Op 19 oktober 2011 bespreekt het college van B&W een voorstel over de overeenkomst tussen de
gemeente Roermond en Stichting ECI. Deze overkomst is nodig omdat de gemeente met CK een
raamovereenkomst heeft gesloten. De gemeente is echter zelf niet de uitvoerende partij van
verantwoordelijkheden uit deze raamovereenkomst. In de overeenkomst tussen gemeente en Stichting ECI
wordt een aantal verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen gemeente en CK bij de
stichting belegd.213
Rondom de aanstelling van de heer Lebens in februari 2012, als directeur van de stichting, zijn door de SPfractie vragen gesteld over de aanstelling. Uit de reactie blijkt dat het college duidelijk maakt dat niet zij maar
de RvT van de stichting de criteria heeft opgesteld en de benoeming ter hand heeft genomen. Daarnaast is
de gemeente uiteindelijk bij brief van 17 februari 2012 op de hoogte gesteld van het voornemen van de
stichting om de heer Lebens per 1 april 2012 aan te stellen als directeur.214
Wens tot aankoop van het pand in 2012
In januari 2012 ontvangt de raad een uitgewerkte risicoanalyse ECI Cultuurfabriek, zoals toegezegd in het
haalbaarheidsonderzoek van 2009. Op basis daarvan besluit het college een mogelijke vorm van
eigendomsverkrijging te onderzoeken. De raad is hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd op 6
februari 2012.215 In mei 2012 wordt in het college opnieuw gesproken over het eigendom van de ECI
Cultuurfabriek. In een ambtelijk voorstel, dat positief adviseert over aankoop, wordt gerefereerd aan het
raadsbesluit van 3 juli 2009, waarin is aangegeven dat de gemeente een tastbare garantstelling wil voor de
gedane inspanningen. Ook refereert het voorstel aan de regionale visie en de wijze waarop koop van de
Cultuurfabriek hieraan bijdraagt. Met een aankoop geeft de gemeente ‘het signaal’ af te willen blijven
investeren in cultuur, zo is te lezen. De Ontwikkelingscombinatie ECI BV heeft aangegeven het pand te
willen overdragen aan een derde. Feitelijk is nu alleen de gemeente in beeld. Stichting BOEi, die kandidaat
(mede-)eigenaar was in onder meer de intentieovereenkomst, heeft namelijk zelf aangegeven geen
interesse (meer) te hebben in eigendom, zo is te lezen in het voorstel.216 Zoals eerder aangegeven wordt het
idee dat BOEi zich heeft teruggetrokken, niet door alle respondenten onderschreven.
In het voorstel is te lezen dat, nu de kans vrijwel is uitgesloten dat zich een andere partij aandient, het voor
de hand ligt dat de gemeente het pand koopt van de Ontwikkelingscombinatie. Daarbij speelt mee dat
wanneer een commerciële eigenaar het pand zou verhuren, deze marktconforme huren kan vragen, terwijl
de gemeente geen ruimte heeft deze te subsidiëren. Ook kan de gemeente de verdere aankoop goedkoper
financieren dan een marktpartij, waardoor de kapitaalslasten lager zijn. In het voorstel is te lezen dat de
Ontwikkelingscombinatie ECI BV het pand wilt overdragen voor een bedrag van € 5.587.562,12 exclusief
BTW.217 Het college gaat op 29 mei 2012 akkoord met het voorstel en neemt een ‘principebesluit’ tot
aankoop. De raad krijgt de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten.218
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Behandeling voorstel tot aankoop in de raad
Het college besluit op 29 mei 2012 om de raad te informeren over het principebesluit tot aankoop van ECI
Cultuurfabriek en de raad in de gelegenheid te stellen de wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 219 In
de commissievergadering van 11 juni 2012 worden wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.
Verschillende fracties stellen de volgende vragen: 220
/
/
/
/

Waarin ligt de urgentie tot aankoop op dit moment?
Waar ligt vast dat de gemeente het pand dient aan te kopen?
Wat zijn de financiële consequenties van de voorgenomen aankoop?
Zijn er afspraken op basis waarvan de ontwikkelaar gestart is met het renoveren en ontwikkelen van het
pand?
In een raadsinformatiebrief van het college worden passages uit het haalbaarheidsonderzoek en het
raadsvoorstel van 2 juni 2009 aangehaald, waaruit blijkt dat het in het verlengde van de ingeslagen weg ligt
om het Cultuureiland aan te kopen. In een brief van raadsfracties worden bedenkingen verder onderbouwd.
Deze hebben onder meer betrekking op het gegeven dat de aankoop van ECI niet is opgenomen in het
raadsbesluit van 3 juli 2009. In de brief van de raad staat: “Een aankoop is niet direct in strijd met het
raadsbesluit, ligt – logischerwijze – mogelijk zelfs in het verlengde daarvan, maar het is geen besluit.” 221
Ook uiten raadsfracties hun ongenoegen over het gegeven dat er geen berekening is voorgelegd aan de
raad waaruit de financiële consequenties blijken van de bedoelde aankoop voor de gemeente, dan wel voor
de (exploitatie van) de ECI Cultuurfabriek. Ook is er geen duidelijkheid over de in het verleden gemaakte
afspraken tussen eigenaar/ontwikkelaar/bouwer van het complex ECI Cultuurfabriek en de gemeente
Roermond. Het gaat om de aankoop, het tijdstip en de voorwaarden voor gebruik. De ondergetekenden
verzoeken om de kwestie op 28 juni 2012 opnieuw te agenderen. 222 Het college besluit naar aanleiding van
de brief op 19 juni 2012 om na de vergadering van 28 juni 2012 een definitief besluit tot aankoop van de ECI
Cultuurfabriek te nemen.223
Ondertussen verschijnt er van de Cultuurfabriek zelf een verontruste brief over de ontwikkelingen rondom de
aankoop. De inmiddels aangestelde directeur van Stichting ECI stuurt een brief waarin hij aangeeft dat
uitstel van aankoop niet alleen leidt tot imagoschade, maar ook tot andere kosten.224
De raad wordt op dezelfde dag per raadsinformatiebrief geïnformeerd. In deze brief wordt opnieuw
benadrukt dat er in het verleden geen afspraken zijn gemaakt met de ontwikkelaar over de aankoop.225
Tijdens de raadsbehandeling neemt de raad een motie aan, waarin hij uitspreekt dat:
1.

2.
3.

“door het ontbreken van tijdige, essentiële afspraken inzake het ECI-project de raad van de gemeente
Roermond zich ernstig zorgen maakt over de risico’s die dit – in dit geval zowel financieel als voor de
ongehinderde voortgang van de culturele sector – met zich meebrengt;
de raad het college verzoekt kennis te nemen van de zorg van de raad als in dit debat uitgesproken;
de ervaringen als bij dit project opgedaan worden opgenomen in het collectieve geheugen van deze
raad.”226

Uiteindelijk neemt het college van B&W op 28 juni 2012 definitief het besluit tot aankoop. 227 De
koopovereenkomst tussen betrokken partijen wordt gesloten op 6 juli 2012.228
Samenvatting informatievoorziening en betrokkenheid raad in de totstandkomingsfase
In bijlage 6 zijn richtlijnen over de informatieplicht (van en richting de raad) opgenomen.
De wijze van informatievoorziening en de betrokkenheid van de raad lijkt sterk op die in de planvorming. De
raad is via enkele raadsinformatiebrieven en mededelingen van de portefeuillehouder, op de hoogte
gehouden van de stand van zaken. Deze informatievoorziening is zeer summier. De mededelingen zijn
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hoofdzakelijk procedureel en spitsen zich in deze totstandkomingsfase toe op het verloop van het
bouwproces. De raad wordt in het geheel niet betrokken bij beraadslagingen over de vormgeving van de
aanbesteding en bij overwegingen om al dan niet tot aankoop van het pand over te gaan. Het blijkt ook niet
dat de raad geïnformeerd is over de resultaten van ingewonnen juridisch advies.
De betrokkenheid van de raad is, net als in de planvormingsfase, beperkt. Er zijn in deze periode slechts
enkele schriftelijke vragen gesteld. Ook in de raad komt de Cultuurfabriek overwegend slechts in bijzinnen
aan de orde. Onderwerpen waar in de periode 2009 – 2012 wat uitvoeriger bij stil is gestaan, zijn de
haalbaarheidsstudie, de parkeerproblematiek bij ECI, de afwikkeling van de voormalige stichtingen en
uiteraard de uiteindelijke aankoop van het pand door het college in 2012.
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6 Exploitatie van de ECI Cultuurfabriek:
september 2012 – november 2013
In dit hoofdstuk wordt het verloop van het besluitvormings- en informatieproces inzake de exploitatie voor de
ECI Cultuurfabriek (periode 1 september 2012 – 3 november 2013) beschreven. Onderwerpen waar de
commissie expliciet naar heeft gekeken zijn de volgende:
/
/
/

invulling van verantwoordelijkheden door de stichting en de gemeente;
verklaringen voor het ontstane exploitatietekort;
informatievoorziening en besluitvorming in de raad.

Een tijdlijn van deze fase staat op de volgende bladzijde.
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EXPLOITATIE
Januari 2012
20 oktober 2011
Het college besluit een incidentele
subsidieaanvraag voor het opstarten van ECI
Cultuurfabriek te honoreren voor de jaren 2011
en 2012.
Juli 2012
Stichting reageert op subsidiekader en dient nog
geen subsidieaanvraag in.

Het college stelt een subsidieplafond vast
voor 2012-2013 op basis van de gestelde
kaders bij het haalbaarheidsonderzoek van
2009. Dit is het begin van verschil van
interpretatie tussen gemeente en stichting
over de opbouw van het subsidiebedrag, met
name ten aanzien van het al dan niet
meenemen van huisvestingskosten.

30 augustus 2012
30 november 2012
College besluit tot een voorschot op de subsidies
i.v.m. liquiditeitsproblemen bij de Stichting

Oktober 2012
De portefeuillehouder Stedelijke ontwikkeling en
Economische zaken en de projectwethouder ECI
met de portefeuilles Financiën en Eigendommen
stappen uit het college.

31 december 2012
Stichting dient aangepaste begroting in die niet
kan rekenen op goedkeuring van de gemeente

29 januari 2013
Het college neemt een definitief besluit inzake
de subsidiebeschikking over 2012 en 2013
conform het subsidieplafond. De stichting tekent
bezwaar aan dat door het college ontvankelijk en
ongegrond wordt verklaard.. Op dit moment
wordt door de gemeente en stichting de intentie
uitgesproken om de discussie over de
huisvestingskosten achter hen te laten en de
focus te leggen op de toekomst.

Stichting dienst uiteindelijk een
subsidieaanvraag in. College wijst de
subsidieaanvraag van de Stichting ECI af en
stelt een voorlopige subsidiebeschikking vast
op basis van het vastgestelde
subsidieplafond. Definitieve besluitvorming
vindt plaats op 29 januari 2013.
Najaar 2012
Tussen de gemeente en stichting is verschil
van mening over de kwaliteit van de door de
stichting aangereikte cijfers. Onderbouwingen
worden bijgesteld en er vinden over
(begrotings)posten discussies plaats tijdens
budgetoverleggen.
Januari 2013
Met de nieuwe begroting loopt het
exploitatietekort op, negatieve resultaten over
2012 worden zichtbaar.

25 maart 2013
Het college stelt een eenmalige subsidie voor
de opening van ECI Cultuurfabriek
beschikbaar

April 2013

Mei .2013
Het college besluit door BMC onderzoek te laten
doen naar de ontstane exploitatie tekorten en
BMC doet aanbevelingen voor een herstel
(ondernemingsplan).

De Stichting stelt in opdracht van de
. aanpak op om orde
gemeente een plan van
op zaken te stellen

.
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24 april 2013 – 15 mei 2013

1 augustus 2013
De zittende Raad van Toezicht van ECI stapt
op. Eén van de leden blijft aan.

De raad wordt door het college geïnformeerd
over het ontstane exploitatietekort. Op 15 mei
is vervolgens een informatiebijeenkomst
georganiseerd.

26 augustus 2013
15 september 2013
Het ondernemingsplan komt gereed om te
komen tot een sluitende meerjarenbegroting en
oplossing voor sluitende tekorten.

Bonnefantenmuseum trekt zich formeel terug
uit de ECI Cultuurfabriek

22 oktober 2013
19 december 2013

College neemt besluit over het definitieve
subsidiekader 2012

De raad besluit in te stemmen met het voorstel
tot raadsonderzoek naar de ECI.

6.1 / De subsidierelatie 2011 - 2013

Algemene subsidiekaders
De gemeente Roermond beschikt over een Algemene Subsidieverordening (2008) die als algemeen kader
geldt voor de wijze waarop de gemeente omgaat met het verstrekken van subsidies en de voorwaarden die
zij daaraan verbindt, In deze verordening is in artikel 3 vastgelegd dat de raad jaarlijks via de
gemeentebegroting de budgetten ten behoeve van de programma’s vaststelt. Deze budgetten vormen
tevens de subsidieplafonds. Het college kan eveneens, voor zover niet door de raad vastgesteld,
subsidieplafonds instellen. In de subsidieverordening is verder een kader opgenomen met criteria voor de
aanvraag en toekenning van subsidies en de wijze waarop verantwoording moet worden vormgegeven. 229
September 2011 – november 2013: subsidierelatie gemeente Roermond en Stichting ECI
Eenmalige subsidieaanvraag voor opstartkosten in 2011 en 2012
Op 27 september 2011 wordt door de kwartiermaker een eenmalige subsidieaanvraag ingediend. De reden
hiervoor is dat er in de aanloop naar de opening van de ECI Cultuurfabriek kosten worden gemaakt ten
aanzien van het gebouw, de organisatie en het programma.230 Er wordt een voorstel gedaan aan het college
om een eenmalige subsidie te verlenen van € 103.025 voor 2011 en € 171.540 voor 2012 aan Stichting ECI.
In dit voorstel wordt aangegeven dat de gemeente vanaf 1 september 2012 voornemens is een
budgetsubsidierelatie aan te gaan met Stichting ECI. Deze aanvraag zal door de stichting worden ingediend,
nadat het college het beleidskader heeft vastgesteld. Het college verleent de subsidie conform het voorstel.
De eenmalige subsidie wordt besteed voor niet-gebouwelijke aangelegenheden, onder andere kosten voor
de directeur, de Raad van Toezicht, een adviseur Programma (filmdiscipline), communicatie (logo,
communicatiebureau en advieskosten voor de inrichting.)231
Het subsidiekader Stichting ECI voor 2012 – 2013
Op 14 september 2011 wordt aan de Raad van Toezicht van de Stichting ECI een presentatie gegeven door
de gemeente Roermond waarin de exploitatie van ECI Cultuurfabriek wordt toegelicht. Hierin is ook de basis
opgenomen die ten grondslag ligt aan het subsidiekader voor 2012-2013.232
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Op 19 december 2011 houdt het college een voorstel over het subsidiekader voor Stichting ECI aan. Bij dit
voorstel was een SWOT-analyse opgenomen die met de subsidieontvanger in het budgetoverleg zou
worden besproken. Deze is echter niet toegevoegd. Deze SWOT zou de sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen voor de ECI cultuurfabriek in beeld brengen ten behoeve van de besluitvorming over het
subsidiekader. Er wordt vermeld: ‘er vindt een verdere uitwerking plaats in een risicoanalyse waarover uw
college afzonderlijk wordt geïnformeerd’.233 Op 12 januari 2012 bespreekt het college een aangepast
voorstel, waarin ook de bedragen in het subsidiekader zijn bijgesteld. Uit een nadere toelichting blijkt dat de
reden hiervan is dat in tussentijd de keuze is gemaakt om de horeca in een apart BV onder te brengen
omdat er anders sprake is van para commerciële horeca. De Stichting ECI zal enig aandeelhouder worden
van de Horeca BV. In het nieuwe voorstel wordt deze bijstelling niet toegelicht. De gemeente Roermond en
de Stichting ECI hebben er in de voorbereiding van de exploitatie voor gekozen om de horeca van ECI
Cultuurfabriek onder te brengen in een Horeca BV. Uit het dossier is niet op te maken wanneer deze keuze
is gemaakt. Wel worden in het dossier inhoudelijke afwegingen aangetroffen voor een apart BV. Eén van de
redenen is dat veel schouwburgen en culturele centra een dergelijke separate Horeca BV hebben. Uit het
dossier blijkt verder: ‘De voornaamste reden om een commerciële rechtspersoon in te richten was dat de
Horeca-cao beter op de horeca-werkzaamheden toegesneden (en goedkoper!) is dan bijvoorbeeld een
Theater-cao. Op de naleving van deze cao wordt actief toegezien door Koninklijke Horeca Nederland (KHN);
deze brancheorganisatie sommeert culturele instellingen regelmatig deze cao te gaan volgen. Een tweede
voordeel van een Horeca BV is dat voor subsidiegever en lokale horecaondernemers duidelijk is dat de
cultuursubsidie wordt gebruikt voor culturele doeleinden. Op deze wijze wordt paracommercialiteit
vermeden, waarvoor de gemeente op basis van de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) een verordening
moet vaststellen.’234
In het collegevoorstel wordt gesproken over de ‘subsidiecriteria en het subsidieplafond voor de uitvoering
van de activiteiten’.235Het subsidiekader is gebaseerd op de volgende kader stellende nota’s:
/ Haalbaarheidsonderzoek ECI Cultuurcluster 2009 (2009/063/02)
/ Visie en ambitieniveau poppodium in Roermond (2009/016/2)
/ Kadernota ‘Naar een ander museum in Roermond’ (2009/071/2)
/ Cultuurkoers, kadernota voor het Cultuurbeleid Roermond 2010-2014 (2009/119/2)
/ Startnotitie Welzijn (Welzijnsvisie)
Daarnaast vormt de exploitatieopzet Cultuurfabriek ECI, die bij het haalbaarheidsonderzoek in 2009 door de
raad is vastgesteld, de basis van het subsidieplafond.
Het subsidiekader is dan als volgt opgebouwd:
Onderbouwing subsidieplafond conform exploitatieberekening
haalbaarheidsonderzoek ECI Cultuurcluster (peiljaar 2009)

Bedrag in €

Lasten
236

Gebruikerslasten (energielasten, schoonmaak, verzekering etc.)

271.062,31

Personeelslasten (excl. horeca)

1.425.000,00

ECI programma (cultuureducatie, poppodium, theater, expositie, film)

1.025.859,63

Horeca

500.049,10

Overige lasten
Totale lasten

237

205.000,00
3.427.971,04

Baten
ECI programma
Horeca

238

1.427.498,79

467.517,00
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Overige Baten

100.000,00

Totale Baten

1.995.015,79

Subsidieplafond (peiljaar 2009)

1.432.955,25

Om de subsidie voor 2012 en 2013 te berekenen, wordt de door de gemeenteraad vastgestelde prijsindex
‘grote gesubsidieerde instellingen’ berekend voor de jaren 2010 – 2013. Daaruit volgen de subsidieplafonds
van € 500.207,75 voor de periode 1 september 2012 – 31 december 2012 en € 1.415.629,49 voor het jaar
2013.239 Tussen de onderscheiden posten in het subsidiekader zijn de huisvestingslasten niet als aparte
post benoemd, er wordt uitsluitend gesproken over gebruikerslasten.
In het collegevoorstel wordt gesteld dat wat betreft de huurlasten het voor de subsidieaanvrager mogelijk is
een aanvullende subsidie aan te vragen. Daarbij wordt aangegeven dat op dit moment de toekomstige
invulling van de eigenaarsrol van de ECI Cultuurfabriek nog niet duidelijk is. ‘Mocht het besluit genomen
worden dat de gemeente volledig eigenaar wordt van het complex, ligt het voor de hand dat de gemeente
het verhuurt aan de toekomstige exploitant’. Daarbij wordt aangegeven dat er marktconforme prijzen worden
gehanteerd en dat de subsidieverstrekking en de huurprijs niet aan elkaar worden gerelateerd. ’Conform
gemeentelijk beleid zal deze verhuring ten marktconforme tarieven geschieden. In dit kader is een taxatie
uitgevoerd van de huurwaarde van het complex. Deze bedraagt € 612.000,00. Dit bedrag vormt in dat geval
het subsidieplafond voor huurlasten.240 Deze taxatie van de huurwaarde is opmerkelijk hoger dan de
€432.000,- die BOEi destijds heeft berekend bij de calculatie van de opstalexploitatie. Daarbij moet wel
worden opgemerkt dat een taxatie in dit geval nauwkeuriger is dan een calculatie die aan de voorkant van
het proces is opgesteld.
Verder in het voorstel staat ‘dat een definitief subsidieplafond voor huurlasten derhalve eerst kan worden
vastgesteld indien de toekomstige invulling van de eigenaarsrol bekend en uitgewerkt is’. Hieruit blijkt dat de
huurlasten niet in het subsidieplafond zijn opgenomen.
Stichting ECI wordt vervolgens op 16 januari 2012 per brief geïnformeerd:
Datum

Document

Subsidieplafond

Toelichting huurlasten

16 januari
2012

Brief van college aan
Stichting ECI241

Het subsidieplafond is voor 2012 vastgesteld
op € 500.207,75 (periode september tot en
met december 2012).
Voor het jaar 2013 is het subsidieplafond
vastgesteld op
€ 1.415.629,49 onder voorbehoud van de
vaststelling van de gemeentebegroting 2013.

Voor de huurlasten van het
gebouw ECI Cultuurfabriek is
een aanvullende subsidie
beschikbaar.

Betrokkenheid van de raad bij het eerste besluit over de subsidieplafonds
Nadat Stichting ECI op 16 januari 2012 is geïnformeerd, ontvangt de raad op 10 februari 2012 een
raadsinformatiebrief waarin hij wordt geïnformeerd over het collegebesluit rondom subsidiekader, de
subsidiecriteria en de subsidieplafonds. De subsidieplafonds zijn vastgesteld voor de uitvoering van de
activiteiten en zijn exclusief een subsidie voor de huur. Ook wordt in deze brief bekend gemaakt dat per
1 april 2012 de heer René Lebens benoemd is als directeur van de stichting.242
Discussie tussen gemeente en stichting over het subsidiekader
In de zomer van 2012 reageert de RvT per brief aan het college op het door het college gestelde
subsidiekader.243 De RvT stelt dat het gestelde subsidiekader een kader betreft exclusief huisvestingslasten
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en huisvestingssubsidie. De huisvestingslasten en huisvestingssubsidie zouden op een later tijdstip worden
vastgesteld. In de brief schrijft de RvT dat dit onderdeel nog steeds niet is vastgesteld waardoor de stichting
geen begroting kan vaststellen en een formele subsidieaanvraag kan indienen. Formeel zou deze aanvraag
al voor 15 maart 2012 bij de gemeente moeten zijn ingediend. In de brief wordt gesteld: ‘tijdens het ambtelijk
overleg is een verschil van interpretatie, door de beleidsmedewerkers enerzijds en de Raad van Toezicht
anderzijds, naar voren gekomen over het raadsbesluit d.d. 3 juli 2009. Met name t.a.v. de posten
gerelateerd aan huisvestingslasten en activiteitenbudget’. De stichting heeft een begroting ingediend met
p.m. posten en zegt toe dat zij voor 1 augustus 2012 een subsidieaanvraag, exclusief huisvestingssubsidie,
zal indienen over de periode augustus 2012 t/m december 2013. Met deze brief wordt het verschil van
inzicht tussen Stichting ECI en de gemeente in het dossier voor het eerst zichtbaar.
In juli 2012244 vindt een spoedoverleg plaats tussen de gemeente en de stichting. Onduidelijk is wie van
gemeente en stichting daarbij aanwezig zijn (niet na te gaan op basis van een in het onderzoeksdossier
aanwezig verslag). De stichting stelt zich op het standpunt dat zij teveel risico’s loopt en de beschikbaar
gestelde subsidiemiddelen in het subsidieplafond te beperkt zijn om deze voldoende af te dekken. De
stichting geeft daarvoor de onderbouwing dat het een nieuwe stichting betreft, zij geen reserves in kas heeft
en daarnaast naar een nieuw gebouw wordt verhuisd met onzekerheden betreffende energielasten en
onderhoudskosten. Omdat de stichting van mening is dat zij op dat moment nog geen duidelijkheid van de
gemeente heeft gekregen over de huisvestingsubsidie, dient zij geen subsidieaanvraag in. Daarnaast heeft
de stichting recentelijk aangegeven niet over te zullen gaan tot het ondertekenen van een
huurovereenkomst, zonder duidelijkheid ten aanzien van genoemde punten. Naar aanleiding hiervan zijn er
afspraken gemaakt ten einde meer duidelijkheid te verkrijgen op basis waarvan de discussie gevoerd kon
worden. In het spoedoverleg is afgesproken dat:
/ er een conditiemeting zou worden uitgevoerd van het pand ECI Cultuurfabriek om de gewenste
duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van de onderhoudskosten voor huurder en verhuurder en de
vervangingsinvesteringen;
/ het BTW-onderzoek verder is afgerond op basis waarvan huurovereenkomst definitief wordt opgesteld;
/ de stichting werd gevraagd zo spoedig mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen inclusief begroting
voor onderbouwing van standpunt en met welk budget zij zich in staat stelt de activiteiten van het
subsidiekader te kunnen uitvoeren.245
Op 27 augustus 2012, tijdens een bestuurlijk overleg tussen de Stichting ECI en de gemeente Roermond,
wordt afgesproken dat er structureel, minimaal 1 keer per maand, ambtelijk overleg is met de directeurbestuurder. In de opstartfase van de ECI Cultuurfabriek zal in eerste instantie worden ingezet op een
tweewekelijkse frequentie. Doel van het overleg is onder meer om de communicatie beter te laten
verlopen.246
Uiteindelijk dient Stichting ECI op 30 augustus 2012 een subsidieaanvraag in voor de periode 1 september
2012 t/m 31 december 2013: € 608.582 voor september – december 2012 en € 1.722.335 voor januari –
december 2013.247 Hoewel het college oordeelt dat de subsidieaanvraag te laat is ingediend en onvolledig
is, neemt het de aanvraag in behandeling. De aanvraag wordt als onvolledig beoordeeld en meer informatie
is nodig, waarna de stichting wordt uitgenodigd voor een budgetoverleg op 6 september 2012. In dit overleg
wordt bij het nader bespreken van de begroting duidelijk dat het maken van een splitsing tussen het gebouw
en de inhoud lastig te maken is, omdat in afwachting van de conditiemeting bepaalde gegevens nog niet
bekend zijn en deze zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 248 Daarnaast licht de heer Lebens toe
dat de RvT een andere mening is toegedaan voor wat betreft de benodigde financiële middelen dan de
vastgestelde subsidieplafonds. Door de gemeente wordt aangegeven dat er reeds afspraken zijn gemaakt
voor het uitvoeren van een conditiemeting en dat aan de hand van deze uitkomsten opnieuw gekeken zal
worden naar de beschikbare middelen. Het college gaat op 10 september 2012 akkoord met het voorstel om
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Stichting ECI een budgetsubsidie voorlopig te verlenen voor 2012 van € 500.207,75, conform het in januari
2012 gecommuniceerde subsidieplafond. Over de beschikking van 2013 wordt in november/december
besloten, nadat ook de gemeenteraad de middelen beschikbaar heeft gesteld voor 2013 bij de behandeling
van de begroting in de raad.249
Op 19 september bespreekt het college een voorstel om Stichting ECI een voorschot op de budgetsubsidie
te verlenen van € 150.000,00 in verband met een acuut liquiditeitsprobleem (salarissen kunnen anders niet
worden betaald).250 Uit de interviews is naar voren gekomen dat bij de discussie over de
huisvestingssubsidie de dreigende liquiditeitsproblemen zijdelings zijn vermeld. Op 30 november wordt in
het college over het voorschot besloten. Het voorschot is € 198.208,33 voor 2012 en € 813.000,- voor
2013.251
Daarnaast is in de interviews met betrokkenen gesproken over het verschil van inzicht over de
huisvestingssubsidie. De RvT was van mening dat er bovenop het bedrag van € 1.9 miljoen nog € 570.000
voor de huur moest worden uitgekeerd. De gemeente houdt zich echter aan het subsidieplafond van € 1.9
miljoen euro, inclusief de huurkosten. Zij stelt zich op het standpunt dat dit plafond altijd duidelijk is
gecommuniceerd. De discussie komt dan ook als een verrassing voor de gemeente. Tussen de gemeente
en Stichting ECI is met de portefeuillehouder, ambtenaren en RvT stevig gediscussieerd over de hoogte van
het subsidiebedrag. De gemeente heeft in haar brief van 16 januari 2012 met de volgende zinsneden
gecommuniceerd: ‘Voor de huurlasten van het gebouw ECI Cultuurfabriek is een aanvullende subsidie
beschikbaar’ en ‘Hierin (red. in het subsidiekader) is ook het subsidieplafond opgenomen voor het uitvoeren
van activiteiten’. Hierin vindt de RvT steun voor het standpunt dat het subsidieplafond exclusief
huisvestingslasten is. Van de kant van de gemeente wordt aangegeven dat voor haar onduidelijk is waarop
de RvT zich in zijn standpunt heeft gebaseerd. Uiteindelijk besluit de gemeente een subsidie voor de huur
beschikbaar te stellen, bovenop het bedrag van circa €1,4 miljoen (subsidieplafond over 2013).
Budgetoverleggen in het najaar van 2012
In het najaar van 2012 vinden er verschillende budgetoverleggen plaats tussen de gemeente en Stichting
ECI. Belangrijkste punten van gesprek zijn de huurovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst
budgetsubsidie en in control-statement en de begroting. Door de discussie over de huisvestingslasten is de
huurovereenkomst nog niet getekend, is er nog geen uitvoeringsovereenkomst en is de begroting nog niet
rond.
In een ambtelijk memo van 23 november 2012 krijgt het college input aangereikt op de formele reactie die is
ontvangen van Stichting ECI. Ten aanzien van de huurovereenkomst reageert de stichting op het artikel dat
‘partijen zijn overeengekomen dat de huurder de gemeentelijke investering in de inrichtingskosten als
annuïtaire opslag op de huurprijs en als zodanig van de huurprijs onderdeel uitmakend, over een periode
van 25 jaar zal vergoeden’. De RvT is van mening dat toekomstige subsidieverminderingen nooit ten laste
kunnen komen van deze post en dat de opslag blijvend wordt vergoed middels een subsidie. De gemeente
hanteert de lijn dat er in de huurovereenkomst geen relatie mag worden gelegd met de subsidierelatie, de
gemeente verhuurt namelijk gemeentelijk vastgoed op een marktconforme wijze. Ook vindt de RvT dat de
looptijd van de huurovereenkomst (10 jaar) en van de subsidiebeschikking (5 jaar) gelijk moeten worden
getrokken.252
Ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomst heeft de stichting opgemerkt dat er sprake is van een
ingroeimodel dat gerespecteerd zal worden. De gemeente geeft aan dat in de uitvoeringsovereenkomst het
subsidiekader leidend is. Daarnaast heeft het in control-statement ‘enkel en alleen betrekking op het feit dat
de stichting verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de mogelijke risico’s en de gemeente – indien aan
de orde – daarover tijdig informeert’. 253
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Over de begroting wordt aangegeven dat op 19 november 2012 in het overleg is geconcludeerd dat diverse
zaken niet waren opgenomen in de begroting, met name ten aanzien van de huurinkomsten en
doorbelasting van de servicekosten.254 Naar aanleiding van dit overleg geeft de RvT van de stichting een
formele reactie, namelijk dat hij geen nieuwe begroting vaststelt zonder subsidieovereenkomst waarin
duidelijkheid wordt gegeven ten aanzien van alle huisvestingslasten.255
Op 3 en 12 december 2012 vinden vervolgens budgetoverleggen plaats. In het budgetoverleg van 3
december wordt geconstateerd dat Stichting ECI de begroting heeft aangepast naar aanleiding van het
budgetoverleg van 19 november 2012 en ook deze nieuwe begroting een tekort laat zien van afgerond €
200.000. De volgende onderdelen zijn aangepast:
/ Exposities: bezoekersaantallen zijn van 15.000 naar 10.000 teruggebracht. Inkomsten zullen van
€ 50.000 naar € 30.000 euro worden teruggebracht.
/ Educatie: over de volledige lijn is een daling in de cursistenaantallen. Nu wordt uitgegaan van 1.200 in
plaats van 1.800 (conform subsidiekader en subsidieaanvraag).
/ Personeel: de beheersbaarheid van het gebouw vraagt extra personeel: 3,5 tot 4 fte.256
Naar aanleiding van de aangepaste begroting stelt de gemeente vragen n.a.v. de publiciteit, evenementen,
educatie, BO en VO activiteiten, Pop, Expo, algemene kosten257, afschrijvingen, onderhoud en
vervangingsinvesteringen, gas/water/elektra, personeelslasten, sponsoring, aanvullende subsidies, niet
verrekenbare BTW, kosten RvT, verhuur-sales, horeca, meerjarenbegroting.258 Ook de nieuwe begroting is
wat de gemeente betreft op verschillende onderdelen nog niet op orde. Het tekort op de begroting bedraagt
€ 176.890. Verder stelt de gemeente ‘dat in de begroting de stichting de middelen gereserveerd voor
vervangingsinvesteringen en onderhoud (ad € 123.000) heeft opgeteld bij de huurlasten.’ Het
exploitatietekort wordt ambtelijk als volgt uitgelegd: 259
/ Het bedrag van € 100.000,- dat is opgenomen voor opstartkosten zijn incidentele middelen (waarvoor
ook een incidentele oplossing zou kunnen worden gekozen);
/ De inkomsten uit de expo vallen tegen, slechts € 30.000 i.p.v. € 75.000
/ De inkomsten uit film zijn gebaseerd op 10.000 bezoekers i.p.v. op 32.000 bezoekers waar van was
uitgegaan in het haalbaarheidsonderzoek.
/ Het is nog niet duidelijk hoe de verrekenbare BTW is meegenomen in de begroting.
Op 11 december 2012 levert de stichting een nieuwe begroting aan die tijdens het budgetoverleg de
volgende dag wordt besproken.260 In dit budgetoverleg wordt geconcludeerd dat een bedrag van € 100.000
opgenomen is in de begroting voor incidentele opstartkosten. De subsidie gaat echter uit van structurele
lasten en het incidentele bedrag zou daarom niet bij de tekorten opgeteld moeten worden.
Zonder deze incidentele kosten is er nog steeds een tekort op de begroting. In het overleg wordt besproken
dat het financiële kader dat beschikbaar is gesteld door de raad op 3 juli 2009 is bereikt. Het eventueel
toekennen van een structurele aanvullende subsidie betekent te allen tijde dat er een raadsbesluit over
genomen zal moeten worden. Voor de incidentele opstartkosten ad € 100.000 kan een eenmalige
aanvullende subsidie verleend worden, mits een volledige onderbouwing door de stichting gegeven wordt.
In het verslag van het budgetoverleg wordt van het volgende melding gemaakt: ‘ten aanzien van de
energielasten geeft de stichting aan het bedrag van € 127.000 te hebben gehandhaafd en alleen dit bedrag
naar € 94.000 te zullen aanpassen indien de gemeente de harde toezegging doet om garant te staan voor
het hogere bedrag.’261 Samenvattend wordt gesteld dat er een gat in de begroting resteert van € 56.000. ‘Dit
is circa 3% van de totale begroting’. Het tijdpad voor het vervolg is dat de RvT goedkeuring over de
begroting wordt gevraagd op 20 december 2012 waarop besluitvorming in het college op zijn vroegst op 8
januari 2013 kan plaatsvinden.262
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Een definitief subsidiebesluit zonder overeenstemming
Na de discussie over de huisvestingslasten en de budgetoverleggen ontvangt het college op 19 december
2012 een ambtelijk memo inzake het subsidieplafond ECI Cultuurfabriek 2012 – 2013. Het college stelt zich
op het standpunt de subsidieplafonds voor 2012 en 2013 vast te stellen op respectievelijk € 698.416,08 voor
2012 en € 2.045.083,06 voor 2013. Voor 2013 is dit inclusief een extra € 24.110 (n.a.v. conditiemeting) om
tegemoet te komen aan de kosten voor onderhoud- en vervangingsinvesteringen. De bezuiniging van €
100.000 op kunsteducatie en podia in het kader van het kerntakenboek 2013 is verwerkt in de
budgetsubsidie over 2013.263 De huurlasten worden meegenomen bovenop het in januari 2012 vastgestelde
subsidieplafond van € 1,4 miljoen.
Op 20 december 2012 ontvangt Stichting ECI een brief van het college waarin zij over het subsidieplafond
wordt geïnformeerd. De subsidie is als volgt opgebouwd:
Samenvatting

2012

2013

Energielasten (gas, water,
elektriciteit)

€ 31.391,33

€ 94.174,00

Onderhoudskosten en
vervangingsinvesteringen

€ 18.622,49

€ 123.116,18

Uitvoering activiteiten conform
uitvoeringsovereenkomst
(inclusief overige
huisvestingslasten)

€ 450.193,93

€ 1.222.494,23

Vastgesteld subsidieplafond
(besluit 16 januari 2012)

€ 500.207,75

€ 1.415.629,49 + € 24.110,00

Huurlasten

€ 198.208,33

€ 605.343,57

Subtotaal

€ 698.416,08

€ 2.045.083,06

Aanvullende subsidie
Muzieklessen

€ 16.000,00

€ 32.000,00

Aanvullende subsidie
combinatiefunctionaris cultuur

€ 11.667,00

€ 35.262,00

Totale subsidie

€ 726.083,08

€ 2.112.345,06

In de brief wordt uitsluitsel gegeven ten aanzien van het bedrag van € 100.000 dat is opgenomen voor
opstartkosten in het jaar 2013. Het college is bereid om voor deze eenmalige kosten incidenteel een bedrag
van € 100.000 ter beschikking te stellen. Het college staat verder voor een bedrag van € 33.000 (incidenteel
voor 2013) garant voor energielasten en het dan nog resterende tekort van € 23.000 (incidenteel voor 2013
en 2014) wordt door middel van een incidentele subsidie gedekt.264 Dit besluit leidt uiteindelijk tot een
sluitende begroting. De stichting wordt uitgenodigd voor bestuurlijk overleg op 21 december 2012.
Na het bestuurlijk overleg van 21 december 2012 dient de stichting op 31 december een nieuwe begroting
in. De RvT heeft op 20 december de begroting van 11 december niet willen onderschrijven. De gemeente
beoordeelt dat een nieuwe begroting van 31 december 2012 niet meer aansluit bij het ingroeimodel dat in de
subsidieaanvraag van 30 augustus 2012 wordt gehanteerd. Op 16 januari 2013 ontvangt de gemeente een
aangepaste subsidieaanvraag.265
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Op 14 januari 2013 spreekt het college over het voorstel voor de budgetsubsidie Stichting ECI 2012 – 2013.
Daarin komt de nieuwe versie van de begroting aan de orde (namelijk van 31 december 2012) en wordt het
college gevraagd om over te gaan tot het formeel verlenen van de budgetsubsidie 2012 – 2013.
In het collegevoorstel komt aan de orde dat de begroting een fors groter tekort laat zien. ‘De baten op met
name theater, pop en expositie zijn fors naar beneden bijgesteld, terwijl de lasten ook hoger zijn geworden
op met name personeel, pop, evenementen en diverse lasten. Het totale negatieve exploitatieresultaat
bedraagt (red. lees het totale gevraagde subsidiebedrag aan de gemeente Roermond) € 2.624.944 +
€ 100.000 incidentele opstartkosten. Dit is een verschil van meer dan € 500.000 ten opzichte van de vorige
begroting (€ 2.211.255,- inclusief € 100.000,- incidentele opstartkosten).266 Het college wordt erop gewezen
dat een exploitatieresultaat van - € 2.211.255,- het maximaal mogelijke is binnen het gegeven financiële
kader (raadsbesluit 3 juli 2009). Daar bovenop komt conform het voorstel nog € 100.000 als aanvullende
subsidie, € 23.000 en € 33.000 als garantiestelling van de energiekosten. Dit is opgeteld een subsidiebedrag
voor 2013 van € 2.241.045,06. In de nieuwe begroting (d.d. 31 december 2012) heeft de stichting de
bezoekersaantallen naar beneden bijgesteld en de subsidieaanvraag verhoogd. In de aangepaste
subsidieaanvraag wordt geen inhoudelijke verklaring gegeven waarom het ingroeimodel naar beneden is
bijgesteld, anders dan een mondelinge toelichting die is gegeven bij de eerste ervaringscijfers. Het college
wordt geadviseerd, ondanks het ontbreken van een nadere toelichting bij de aanpassing van het groeimodel,
de subsidie te verlenen. Het voorliggend voorstel is het maximaal haalbare binnen het door de raad
vastgestelde financiële kader. 267
Uiteindelijk wordt over dit voorstel niet besloten, de besluitvorming wordt aangehouden tot 29 januari 2013.
De reden is dat in tussentijd de nieuwe collegeleden Smitsmans en Pleyte zijn ‘bijgepraat’, en wel op 23
januari 2013268 Het college besluit om een budgetsubsidie te verlenen voor de periode september –
december 2012 (€ 698.416,08) en 2013 (€ 2.045.083,06). Op 7 februari 2013 wordt de stichting door het
college geïnformeerd over het definitieve subsidiebesluit.269
Op 7 februari 2013 vindt er ook een bestuurlijk overleg plaats. Aanwezig zijn het college, enkele
ambtenaren, de directeur ECI en de RvT. Er wordt gesproken over het subsidiebesluit van het college
waardoor er een financieel verschil ontstaat tussen de gevraagde subsidie en de beschikbaar gestelde
subsidie van ongeveer € 500.000. Stichting ECI stelt dat het ambitieniveau waarschijnlijk moet worden
bijgesteld. Wederzijds bestaat het besef dat het ambitieniveau niet in één jaar kan worden gerealiseerd. Op
20 maart 2013 wordt door de stichting bezwaar gemaakt tegen het subsidiebesluit. Zij stelt: ‘Daar de
Stichting ECI nog in gesprek is met de gemeente Roermond is een nadere omschrijving en de gronden van
het bezwaar afhankelijk van de resultaten voortkomende uit de procedure zoals i.o. is afgesproken tijdens
het bestuurlijk overleg van 7 februari 2013’.270 Bij besluit van 4 juni 2013 wordt het bezwaarschrift door het
college ontvankelijk en ongegrond verklaard.271 Bij brief van 12 juli 2013 heeft de stichting aangegeven geen
beroepschrift in te dienen tegen dit besluit.
Betrokkenheid van de raad bij het subsidiekader
Het college is er door de ambtelijke organisatie meermaals op gewezen dat een subsidiebedrag over 2013
van € 2.211.255 het maximaal mogelijke is binnen het financiële kader dat door de raad is vastgesteld op 3
juli 2009. Omdat het college binnen dit kader is gebleven, is de raad niet gevraagd om aanvullende
middelen.
Op 5 maart 2013 ontvangt de gemeenteraad een commissie-informatiebrief inzake de Budgetsubsidie 20122013. De raad wordt geïnformeerd door het college dat er ‘vanwege het belang dat het college hecht aan dit
initiatief, er sinds de opening voortdurend overleg heeft plaatsgevonden tussen de Stichting en de gemeente
op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Gezamenlijk willen we een vinger aan de pols houden mede om te
kunnen beoordelen, ieder vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid, of de aannames ten tijden van het
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haalbaarheidsonderzoek ook bewaarheid worden.’ Daarnaast wordt de raad ervan in kennis gesteld dat de
begroting van 31 december 2012 met een groter tekort afsluit. Het college heeft subsidie verstrekt op basis
van de kaders uit het raadsbesluit van 3 juli 2009 waarbij er dus een aanzienlijk verschil bestaat tussen de
gevraagde subsidie en de hoogte van de werkelijk verleende subsidie. Portefeuillehouder Kemp zegt toe dat
hij ‘intensief in gesprek blijft met de stichting’ en dat de raad spoedig over de tussentijdse rapportage over
2012 wordt geïnformeerd.272 Over de raadsinformatiebrief wordt door de Stadspartij Roermond schriftelijke
vragen gesteld ex. Art. 43.273

6.2 / Verantwoordingsinformatie Stichting ECI
Vanaf februari 2013: verantwoording over de resultaten
Verantwoording Stichting ECI over resultaten 2012
In een bestuurlijk overleg op 7 februari 2013 tussen de gemeente en de RvT wordt een toelichting gegeven
op de eerste tussenrapportage over de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2013. Deze periode
wordt afgesloten met een financieel tekort van € 184.000.274 In het overleg spreken de gemeente en de
stichting de intentie uit ‘om de discussie over de achtergelegen periode over o.a. de hoogte van het
subsidiebedrag achter zich te laten en gezamenlijk de focus te richten op de toekomst’. Wederzijds bestaat
het besef dat het ambitieniveau, zoals geformuleerd in het beleidskader een groeimodel betreft c.q. dat deze
ambitie niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd.275
In een ambtelijk memo aan het college wordt gesproken over het negatieve resultaat van € 184.339 dat
Stichting ECI heeft over de eerste vier maanden. Geconstateerd wordt dat de rapportage geen verklaring
geeft voor de ontstane tekorten en geen verbetervoorstellen formuleert voor de toekomst. Daarnaast blijkt
dat de exploitatieresultaten geen relatie laten zien met eerder ingediende begrotingen en de begroting 2013.
Geconcludeerd wordt dat de lastenstructuur niet in verhouding staat tot de baten die worden gegenereerd.
Op basis van deze rapportage zou de stichting financieel niet in control zijn. Het college wordt geadviseerd
om de nog beschikbare incidentele middelen op de budgetten voor op dit moment niet aan te wenden. Het
tekort zal naar verwachting oplopen naar ruim € 550.000 bovenop de € 500.000 die de Stichting binnen de
begroting van 2013 nog moet opvangen omdat de subsidieaanvraag de beschikbare middelen overstijgt.
In dezelfde periode legt Stichting ECI verantwoording af over de subsidie voor incidentele kosten. Uit de
toelichting blijkt dat er meerkosten zijn gemaakt bij het onderdeel ‘diversen’. De post advieskosten inrichting
is met 10% overschreden “o.a. om binnen het beschikbare inrichtingsbudget van de kwartiermaker te
blijven”. Daarnaast zijn energiekosten niet begroot, maar wel voor rekening genomen door Stichting ECI en
zijn ‘verhuizing en opstart’ eveneens niet begroot, maar wederom wel voor rekening genomen door Stichting
ECI. Grote overschrijding van het budget is het opleveringsconcert met UB40: kaartverkoop bleef 40%
achter en kosten zijn met 20% overschreden, zo blijkt uit de verantwoording over het subsidieverzoek. De
opbrengsten van de horeca bleken 60% van de verwachte opbrengsten.276
Op 29 april 2013 stuurt de gemeente een brief naar de directeur van de stichting, waarin wordt gesteld dat
er niet is gerapporteerd over het volledig verleende subsidiebedrag voor de periode september 2012 tot en
met december 2012. De stichting wordt gevraagd om nadere informatie aan te leveren.277 Deze aanvullende
informatie wordt op 15 juli 2013 ontvangen.278 Op 9 oktober 2013 wordt in het college het jaarverslag van de
stichting over 2012 besproken. Door de discussie over de budgetsubsidie en de bezwaarschriftprocedure is
er voor 2012 geen uitvoeringsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Gesteld wordt dat het daardoor
moeilijk is om met betrekking tot het realiseren van de prestatieafspraken een conclusie te trekken, er was
immers tussen stichting en gemeente geen overeenstemming over de hoogte van de subsidie en de te
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leveren prestaties. Alleen de onderdelen ‘tijdigheid’ en ‘controleverklaring’ kunnen worden meegewogen.
Ten aanzien van de tijdigheid zijn de gegevens te laat ingediend en de controleverklaring is verleend met
een beperking.279 Het jaarverslag laat een tekort zien van € 243.735 (het reeds besproken tekort van €
184.000 is dus in het jaarverslag opgelopen naar € 243.735). In het jaarverslag wordt gesteld dat “Stichting
ECI in februari 2013 de subsidiebeschikking ontvangen heeft over het boekjaar van 2012. Doordat ‘zowel de
Raad van Toezicht als de directeur-bestuurder waren gehouden aan de eigen begroting en het ontbrak aan
sturingsmogelijkheden. Dientengevolge is er een tekort.’ Voorstel van de kant van Stichting ECI is om het
tekort over 2012 met subsidiemiddelen aan te vullen.280 Uit de rekening van baten en lasten blijkt dat de
baten € 90.000 hoger liggen dan begroot. Daartegenover staat wel dat de lasten bijna € 200.000 hoger
liggen, vooral veroorzaakt door hogere personeelslasten, huisvestingslasten en het onderdeel ‘Pop’. Voor
deze post was aan lasten € 170.907 begroot, de rekening is uiteindelijk € 332.261. Op basis van de
verantwoording over het subsidieverzoek (verantwoording 2011 t/m augustus 2012 van 15 feb. 2013) blijkt
dat het UB40 concert hier een groot aandeel in heeft. Daarnaast is het werkelijk ontvangen subsidiebedrag
van de gemeente ongeveer € 135.000 lager dan begroot.281 Deze verschillen worden in het jaarverslag
beperkt verklaard. In het jaarverslag wordt wel melding gemaakt van de hectische start met ‘meer dan alleen
kinderziektes. Dagelijks nog werklui over de vloer, geen hoofdingang, een mobieltje als telefooncentrale en
enkele computers uit 2004 om alles in goede banen te leiden’. 282 Dit beeld is ook in de interviews bevestigd,
een hectische start, waarin de organisatie eigenlijk niet klaar was, maar waarin de belangstelling van het
publiek wel groot was met circa 30.000 bezoekers.
Het college wordt door de ambtenaren geadviseerd niet akkoord te gaan met het verzoek om de tekorten
over het jaar 2012 aan te vullen met subsidiemiddelen. De kwaliteit van het jaarverslag wordt ambtelijk als
matig beoordeeld, zo is er geen verantwoording binnen de vier prestatievelden. Voor het jaar 2013 zullen
hogere eisen worden gesteld.283 Op 22 oktober 2013 wordt de stichting door de gemeente geïnformeerd
over de definitieve vaststelling van de verleende budgetsubsidie.284 Deze bedraagt € 698.416,08 (excl. BTW
over de huur). Aanvullende subsidie over het tekort van 2012 wordt afgewezen.
Betrokkenheid van de raad bij de verantwoording van de stichting
Op 6 maart 2013 wordt de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over ‘culturele
infrastructuur’. In de brief wordt gemeld dat er over de eerste resultaten van de ECI Cultuurfabriek een
gemengd beeld bestaat. ‘Op een aantal terreinen wordt beduidend boven verwachting gepresenteerd, op
andere terreinen is sprake van achterblijvende resultaten. Dit geldt zowel ten aanzien van
bezoekersaantallen als organisatorische doelstellingen’. Gesteld wordt dat op dit moment de Stichting ECI
geen begroting heeft waarbij financiële randvoorwaarden en inhoudelijke doelstellingen op elkaar aansluiten.
‘Dit heeft ertoe geleid dat het college de Stichting ECI heeft verzocht om een plan van aanpak op te stellen,
waarbij de kengetallen die leidend zijn geweest bij het besluit van juli 2009 en het daaraan ten grondslag
liggende haalbaarheidsonderzoek worden afgezet tegen de huidige inzichten van de Stichting ECI’. De
cijfermatige onderbouwing over 2012, waarin de commissie-informatiebrief van 5 maart 2013 ook aan wordt
gerefereerd, is nog niet voorhanden285.

6.3 / Exploitatie 2013
Januari – mei 2013: gemeente en stichting blijven intensief in overleg
Vanaf het bekend worden van de eerste resultaten over 2012 tot aan de definitieve goedkeuring over de
verleende budgetsubsidie is er intensief overleg tussen het college en de Stichting (Raad van Toezicht en
directeur-bestuurder) gemeente en de stichting. Dit overleg is gericht op het creëren van een evenwicht
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tussen de beschikbaar gestelde middelen en de inhoudelijke doelstellingen. Daarnaast verzoekt het college
de stichting om vanaf april 2013 elke twee weken een financieel overzicht te verstrekken. 286 In het verslag
wordt geen reden opgegeven waarom de gemeente dit wenst, maar het lijkt erop dat de gemeente meer de
vinger aan de pols wil houden. De voorwaarde om elke twee weken een financieel overzicht te verstrekken
is opgenomen in de subsidiebeschikking van d.d. 26 april 2013 met nummer 2013/UIT/50170. Uit de
interviews is overigens naar voren gekomen dat de stichting deze vraag niet consequent heeft opgevolgd. .
Het college neemt op 25 maart 2013 een besluit om ten behoeve van de officiële opening van ECI
Cultuurfabriek op 6 april 2013 een eenmalige subsidie te verlenen van € 32.500 en maximaal € 5.000 in
faciliterende diensten.287 Het college verstrekt deze eenmalige subsidie onder voorwaarde dat de stichting
binnen drie maanden na afloop van de activiteit verantwoording aflegt. Op dat moment is de gemeente
ervan op de hoogte dat er tekorten zijn bij de Stichting over 2012, dat de begroting voor 2013 nog niet rond
is en dat er nog geen getekende uitvoeringsovereenkomst ligt. Uit de brief van 9 juli 2013 blijkt dat de
stichting op dit punt in gebreke is gebleven.288 Hoewel de verantwoording te laat is ingediend, uiteindelijk op
17 juli 2013, stelt het college op 23 juli 2013 de subsidie vast.289
3 april 2013 stuurt de gemeente Roermond een brief naar Stichting ECI over de driemaandelijkse
rapportage (januari – maart 2013). Deze moest 1 april binnen zijn, maar is nog niet ontvangen. Op 12 april
ontvangt de gemeente een tussentijdse rapportage.290 Uit de exploitatie tot en met maart 2013 komt een
tekort naar voren van € 106.026 omdat de subsidie-inkomsten van de gemeente te hoog zijn begroot.291 De
gemeente constateert dat de tussentijdse rapportage januari-maart 2013 niet volledig is. Er is niet
gerapporteerd over het volledig verleende subsidiebedrag over de eerste drie maanden van 2013. Een
tweede hersteltermijn volgt.292
Op 10 april 2013 geeft de stichting op uitnodiging van de gemeentelijke organisatie een nadere toelichting
op het ingediende plan van aanpak gericht op het creëren van een evenwicht tussen de beschikbaar
gestelde middelen en de inhoudelijke doelstellingen.293 De raad is over de vraag van het college aan
Stichting ECI om een plan van aanpak op te stellen op 6 maart geïnformeerd. In een memo van 4 april wordt
het college ambtelijk geadviseerd. Dit plan van aanpak is tot stand gekomen mede door ondersteuning van
een extern bureau (Scale), in opdracht van Stichting ECI. Geconstateerd wordt dat het voorliggende plan
van aanpak niet voldoet aan de gemaakte afspraken en de opgestelde opdrachtformulering. Er wordt geen
scenario gekozen voor een sluitende begroting, er is geen meerjarige sluitende begroting en er wordt geen
relatie gelegd tussen het scenario en de prestatieafspraken op afzonderlijke onderdelen (vb.
bezoekersaantallen). Verder wordt kenbaar gemaakt dat het tekort in de begroting de komende jaren ruim €
450.000,- blijft. Er wordt in het plan van aanpak geen voorstel gedaan ter dekking van de tekorten, waardoor
op basis van dit plan niet kan worden overgegaan tot het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst. Er
wordt geconstateerd dat bij toelichting om een nadere onderbouwing van tekorten, deze telkens groter
blijken te zijn. In het overleg op 10 april verwoordt het college dat het voorliggende plan summier is en dat
de verwachting was dat de voorgestelde maatregelen binnen het subsidiebedrag zouden moeten passen. In
de beleving van de stichting was het plan nodig om dichter naar elkaar toe te groeien waarbij en niet is
uitgesproken dat de begroting op nul zou moeten uitkomen. De discussie gaat verder over het
ambitieniveau. Het verbaast de gemeente dat de stichting niet voor de variant heeft gekozen met het
kleinste financiële tekort. De stichting heeft hierop aangegeven dat zij het van de gemeente wil horen in het
geval er voor een lager ambitieniveau wordt gekozen. De gemeente, daarentegen, twijfelt aan het gevoel
van urgentie bij de stichting.
In het plan van aanpak worden drie scenario’s uitgewerkt, de Euregionale ambitie, Galerie en
Galerie/Disco+. Per scenario worden de bezoekersaantallen voor de verschillende functionaliteiten
gepresenteerd. Ten opzichte van het haalbaarheidsonderzoek in 2009 zijn de bezoekersaantallen naar
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beneden bijgesteld.294
In het tweewekelijkse overleg op 13 mei 2013 wordt door de stichting toegelicht dat het “niet zonder
inhoudelijke consequenties zal zijn als het subsidiebedrag 1,9 blijft”. De gemeente Roermond geeft aan dat
de discussie rondom de hoogte van het subsidiebedrag geen legitimatie vormt om nu geen stappen te
ondernemen die leiden tot een verlaging van het exploitatietekort. In het overleg wordt gesteld dat “de
situatie dreigt te ontstaan dat we ons gevangen houden in deze discussie.”295
Betrokkenheid van de raad
Rondom de stand van zaken van de Stichting ECI en het oplossen van de ontstane (financiële) problemen
wordt de raad op twee avonden geïnformeerd. Op 15 mei heeft de Stichting op uitnodiging van de raad het
feitenverhaal vanuit het standpunt van de stichting gepresenteerd.296 Op 24 april is er een informatie avond
over de ECI georganiseerd waarin o.a. een presentatie wordt gegeven over het financiële kader en de
actuele stand van zaken. In deze presentatie297 wordt over de stand van zaken de volgende informatie met
de raad gedeeld.

In de presentatie wordt de raad ook meegenomen in het subsidiekader over 2013. De totale verleende
subsidie in 2013 is € 2.241.045. De gevraagde subsidie op basis van de begroting is echter € 2.622.083.
Met een tweetal incidentele subsidies van € 123.000,- is er een te kort van € 381.038,-. Zonder deze
incidentele subsidies is het tekort over 2013 € 504.038,September 2012 – augustus 2013: samenwerking binnen de ECI Cultuurfabriek
Na de opening van de ECI Cultuurfabriek in september 2012 maken de Stichting ECI, de horeca BV, en het
Bonnefantenmuseum samen gebruik van de ruimte. De Stichting ECI en het Bonnefantenmuseum dragen
beiden verantwoordelijkheid voor de invulling de ambitie die voor de ECI Cultuurfabriek is gesteld. Hiervoor
heeft de stichting (subsidie)afspraken met de gemeente gemaakt en is er in november 2011 een contract
opgesteld tussen de stichting en het Bonnefantenmuseum. In dit contract staan zakelijke afspraken en
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targets vermeld, zoals de financiële kaders waarbinnen de programmering plaatsvindt, de beoogde
bezoekersaantallen en het type kunstenaars dat zal exposeren. Ook staan er afspraken in over de
tentoonstellingen. Jaarlijks zou het Bonnefantenmuseum vier wisseltentoonstellingen organiseren, waarvan
één in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en één in samenwerking met de Stichting ECI. In
de laatstgenoemde moet de synergie binnen de ECI Cultuurfabriek tot uiting komen; deze tentoonstelling
moet de verschillende disciplines vertegenwoordigd in de Cultuurfabriek verbinden. Hoewel het geen
onderdeel van het contract uitmaakt, is het duidelijk dat het Bonnefantenmuseum de regionale en met name
bovenregionale doelgroepen zal bedienen. Het Bonnefantenmuseum wil een specifieke invulling van het
culturele palet van de Cultuurfabriek verzorgen.
Gedurende de samenwerking ontstaan er problemen van verschillende aard. De programmering van de
stichting en het Bonnefantenmuseum wordt niet op elkaar afgestemd. Hierdoor komt het voor dat wel het
programma van de stichting naar buiten wordt gecommuniceerd maar niet dat van het Bonnefantenmuseum.
Voor de tentoonstellingen van het museum moet worden betaald, terwijl die van de stichting soms gratis zijn.
Dit heeft gevolgen voor de bezoekersaantallen van het Bonnefantenmuseum. Uit de interviews blijkt dat de
expositieruimte voldoet aan de fysieke eisen die het Bonnefantenmuseum stelt, maar dat deze niet altijd
optimaal toegankelijk was omdat er banken en stoelen in de expositieruimte opgeslagen stonden en het licht
niet altijd aan was. Daarnaast verloopt de communicatie tussen het Bonnefantenmuseum – dat op afstand in
Maastricht staat – en de organisatie van de stichting niet soepel. Uiteindelijk blijkt het grootste knelpunt de
onduidelijkheid over de ambitie voor en de visie op de ECI Cultuurfabriek te zijn. Het Bonnefantenmuseum
ontvangt signalen dat haar programmering onvoldoende aanslaat bij het lokale en regionale publiek en
wellicht niet past in het concept van de ECI Cultuurfabriek. Er volgen meerdere gesprekken tussen de
directeur van de Stichting ECI en de directie van het Bonnefantenmuseum. Ook vinden er gesprekken plaats
met de wethouder Cultuur, dhr. Kemp. Het gebrek aan synergie en draagvlak, de onduidelijkheid over de
visie op de ECI Cultuurfabriek, de ambitie en onduidelijkheid over het toepassen van een ingroeimodel zijn
onderwerp van deze gesprekken. Het Bonnefantenmuseum is ook als toehoorder aanwezig bij de
raadsvergadering in mei, als de directeur en twee leden van de RvT een toelichting geven op de exploitatie.
Op 26 augustus 2013 deelt het Bonnefantenmuseum mee dat zij de samenwerking spoedig wil beëindigen.
Zij stelt in haar brief: ‘Naar aanleiding van de ervaringen op het gebied van de samenwerking in de
achterliggende periode, alsmede naar aanleiding van de diverse gesprekken en discussies die er hebben
plaatsgevonden tussen de directie van de ECI Cultuurfabriek en die van het Bonnefantenmuseum, zijn wij
tot het inzicht gekomen dat er tussen beide directies sprake is van een onoverbrugbaar verschil in visie en
ambitie ten aanzien van de gewenste invulling en ontwikkeling van de expositiefunctie Bonnefanten
Roermond.’ Er is in de gesprekken door de directie van ECI al meermalen mondeling aangegeven dat de
ECI Cultuurfabriek aanstuurt op een drastische koerswijziging. Door het ondernemingsplan komt voor het
Bonnefanten de keuze voor een koerswijziging zwart op wit te staan waardoor zij niet anders meer kan
concluderen dan dat ‘de stichting zich niet meer houdt aan de contractuele kaders’. 298 Uit de
raadsinformatiebrief van 30 augustus 2013 blijkt dat de gemeente dit standpunt niet volledig overneemt
maar een eventuele beëindiging van het contract nog in het midden laat. Uiteindelijk wordt de samenwerking
beëindigd.
Uit de interviews is gebleken dat ook binnen de stichting problemen ontstaan met de synergie. De
voormalige stichtingen hadden in de fasen van planvorming en totstandkoming voornamelijk nagedacht over
de kansen die nieuwe huisvesting met zich meebracht en de voordelen van centraal beheer. Ambtelijk is al
eerder gewaarschuwd voor het gebrek aan een eenduidig beeld over wat er precies in de ECI Cultuurfabriek
tot stand moest komen. Wel is vaak genoemd dat de ECI Cultuurfabriek ‘voor iedereen moet zijn’.
Betrokkenen hebben aangegeven dat niet iedereen zich echter welkom voelt. Amateurverenigingen vinden
dat zij onvoldoende plek krijgen in de ECI Cultuurfabriek en er zijn problemen met geluidsisolatie waardoor
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de fanfare onvoldoende kan repeteren. Betrokkenen hebben daarbij aangegeven dat het ontbrak aan
synergie tussen partijen en het inhoudelijke programma onvoldoende samenhang vertoonde. Uit nadere
informatie is gebleken dat het ontbreken van synergie geen gespreksonderwerp is geweest in
collegeverband.
Betrokkenheid van de raad bij deze ontwikkelingen
De raad wordt op 30 augustus 2013 geïnformeerd over het besluit van Bonnefanten om de het contract te
beëindigen. Aan de raad wordt meegedeeld dat ‘de ECI Cultuurfabriek in haar ondernemingsplan tot de
conclusie is gekomen dat aanpassing van het huidige contract met het Bonnefantenmuseum noodzakelijk is
gelet op het huidige ambitieniveau’. De stichting zal met Bonnefanten in gesprek gaan om de overeenkomst
te beëindigen, dan wel het huidige contract per 1 september op een aantal aspecten te actualiseren.299 Over
het ontbreken van synergie tussen de oude instellingen in de nieuwe Stichting is de raad niet specifiek
geïnformeerd. Deze synergie was belangrijk voor het welslagen van het project en de raad is daar niet in het
kader van de actieve informatieplicht van op de hoogte gesteld.

Mei – oktober 2013: onderzoek naar financiële problemen en opstellen ondernemingsplan
Onderzoek naar de ontstane financiële problemen
De gemeente Roermond geeft BMC in mei 2013 opdracht om een quick scan uit te voeren naar de
financiële problemen bij de Stichting ECI en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen die het
voortbestaan van ECI Cultuurfabriek kunnen veiligstellen binnen de gestelde beleidsmatige en financiële
kaders.300 Op 11 juni 2013 presenteert BMC haar bevindingen aan het college van B&W.301 Belangrijkste
bevindingen uit de quick scan zijn:
/ het subsidieverzoek van de Stichting ECI op basis van haar begroting ligt ruim € 500.000 hoger dan
beschikbaar;
/ De stichting wijdt het begrotingstekort aan de huisvestingslasten die hoger zijn dan begroot;
/ nog teveel sectorale programmering; te weinig ECI-breed;
/ omvang van de organisatie is niet te groot, wel hoge kosten per fte;
/ bezoekersaantallen blijven achter bij eerdere ambities, kunnen wel hoger;
/ aandeel eigen inkomsten is laag (entree, sponsor-/fondsenwerving);
/ te weinig verhuringen/sales;
/ het aantal uren openstelling hoog;
/ accommodatie is te groot voor het programma;
/ bezettingsgraad van het gebouw is te laag;
/ programmering onvoldoende gericht op inwoners van Roermond e.o.;
/ nu eerst laagdrempelig, later meer vernieuwend/ambitieus.
In de quickscan van BMC wordt ook geconstateerd dat de horeca onvoldoende bijdraagt aan het (culturele)
resultaat van de ECI cultuurfabriek, een betere toerekening is nodig, maar ook mogelijk. De indruk bestaat
dat de horeca zonder veel moeite een hogere omzet zou kunnen moeten halen door prijsverhoging en groei
van bezoekersaantallen. Daarvoor is volgens BMC nog wel nader onderzoek nodig. Er moet een reële
doorbelasting komen van de overheadkosten van de stichting aan de Horeca BV. Hiervoor is een
aanpassing van het contract nodig.302
Verder stelt BMC dat de organisatie niet in control lijkt, er zijn geen maatregelen zichtbaar om het tekort
terug te drinken. Ook geeft BMC aan dat ‘de vechthouding contraproductief is; ECI wil aantonen dat subsidie
te laag is’, De conclusie luidt dat exploitatieopzet en subsidie wel met elkaar in overeenstemming zijn, maar
dat de gestelde ambitie te hoog is. BMC concludeert dat de inhoudelijke kaders niet realistisch zijn en het
ambitieniveau eerst naar beneden bijgesteld moet worden (‘eerst de loop erin en daarna het culturele profiel
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geleidelijk upgraden’) om vervolgens toe te groeien naar het gewenste niveau. Ook concludeert zij dat de
personele invulling van de RvT niet wenselijk is, omdat deze personen politiek benoemd zijn. 303
Nadat de quick scan is uitgevoerd stelt BMC (Stichting ECI is formeel de opdrachtgever304) een herstelplan
voor de ECI cultuurfabriek op. De opdracht is als volgt geformuleerd:
/ Drastisch bijstellen van instellingsbeleid, zodanig dat op termijn een gezonde exploitatie van ECI
Cultuurfabriek mogelijk is, te beginnen met het opstellen van een ondernemingsplan.
/ Per direct maatregelen doorvoeren in de bedrijfsvoering van ECI Cultuurfabriek, zodanig dat de
liquiditeitspositie wordt verbeterd en een faillissement wordt voorkomen.
/ Verbeteren van de administratieve organisatie en het sturingsinstrumentarium van ECI Cultuurfabriek,
zodanig dat op alle bedrijfsonderdelen beter gestuurd kan worden op kosten/baten/resultaten.305
In de zomer van 2013 wordt het herstelplan opgesteld. Dit herstelplan wordt uiteindelijk gepresenteerd als
het ondernemingsplan 2014-2016 dat op 15 september 2013 door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.
Betrokkenheid van de raad bij dit onderzoek
Op 26 juni wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van ECI cultuurfabriek. In de brief wordt de
raad geïnformeerd over de stappen die genomen zijn na de twee avonden op 24 april en 15 mei waarin de
raad door het college is geïnformeerd. De stichting heeft op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt welke acties
mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat de financiële tekorten per direct voor de rest van het jaar 2013 niet
verder oplopen. Daarnaast is in overleg met de stichting door BMC een onderzoek gedaan naar de
exploitatieopzet. Dat onderzoek is als bijlage bij de brief toegevoegd 306.
De eerste lichting leden van de Raad van Toezicht treedt terug, nieuwe leden worden benoemd
Op 4 juni spreekt het college over de ECI-Cultuurfabriek. Naar aanleiding van de bespreking stelt zij de
volgende vragen die in een memo op 5 juni worden beantwoord;
/ Wat zijn de stappen die worden doorlopen bij een faillissement?
/ Kan het college van B&W overgaan tot het wegsturen van de RvT op basis van de statuten?
/ Kan het college overgaan tot het benoemen van een interim RvT
Conclusie is dat op grond van artikel 8, lid 5, sub c uit de statuten het college kan overgaan tot ontslag van
de zittende RvT. Het benoemen van een interim RvT kan volgens de statuten maar is niet in
overeenstemming met de Code Cultural Governance.307
Uiteindelijk wordt de RvT niet ontslagen maar geeft de RvT van Stichting ECI zelf aan per 1 augustus 2013
zijn functie ter beschikking te stellen. Hiervoor is niet één specifieke reden te noemen. Betrokkenen hebben
aangegeven dat onder andere het verschil van inzicht over het subsidiekader en de relatie tussen de RvT en
de gemeente hiertoe hebben geleid. Alleen het onlangs toegevoegde vierde lid van de RvT, de heer Braun,
blijft aan. Het college besluit op 25 juni 2013 op korte termijn over te gaan tot benoeming van een nieuwe
RvT.308 Op 22 juli worden door het college de heren Braun, Smulders (voorzitter) en Stevens benoemd als
lid van de RvT.309 Binnen deze RvT is deskundigheid op het gebied van de culturele sector, financiën en
juridische aspecten aanwezig. De leden hebben geen relatie met de gemeente Roermond (gehad).
Op 24 juli 2013 wordt de gemeenteraad over de nieuwe RvT geïnformeerd. 310 Naar aanleiding van deze
benoeming stelt de VVD-fractie vragen aan het college. Omdat ‘personen in het geding zijn’ worden geen
openbare vragen gesteld, maar ontvangt het college een brief. De fractie vraagt zicht af waarom de raad zo
summier is ingelicht over de benoeming. De fractie stelt dat er sprake is van een zekere vertrouwenscrisis
tussen het bestuur van de Stichting ECI en de gemeenteraad. Het is niet aan de raad om cv’s te beoordelen
en leden van de RvT te benoemen, maar kennis hiervan te hebben is wezenlijk en kan een bijdrage leveren
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aan het herstel vertrouwen.311 Het college wijst in zijn antwoord vooral op zijn primaire bevoegdheid om
leden van de RvT te benoemen en stelt vast dat de raad conform de gebruikelijke procedure, middels een
raadsinformatiebrief, is ingelicht.312
Vaststelling ondernemingsplan
Op 15 september 2013 stemt de nieuwe RvT formeel in met het ondernemingsplan. Het ondernemingsplan
zet in op het bereiken van een andere doelgroep dan zoals die voorzien was in het haalbaarheidsonderzoek
van 2009.313 De strategie wordt nu om zich laagdrempelig, multidisciplinair en zakelijk op te stellen. Primair
moet het plan de eigen inwoners dienen en van betekenis zijn voor de stad en de omgeving. Een voorbeeld
van hoe dit in de praktijk invulling moet krijgen is de expositieruimte (ECI Expo), dat moet inspelen op de
behoeften van kunstenaars, organisaties en thema’s die voor Roermond en omgeving van belang zijn. 314
Volgens het ondernemingsplan kan pas worden gewerkt aan artistieke vernieuwing en profilering die
bezoekers uit andere regio’s en de Euregio trekken, wanneer er sprake is van een gezonde exploitatie.315
Het ondernemingsplan zet tegelijk in op een stijging van het aantal bezoekers, namelijk van 140.000 in 2013
naar 170.000 in 2015. Ook wordt voorzien in ruimtelijke aanpassing van het gebouw. Een van de grootste
aanpassingen betreft de verplaatsing van de horeca. Wanneer die verplaatsing niet mogelijk blijkt te zijn,
kan dit grote gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid van het ondernemingsplan, zo bleek uit een
ambtelijk overleg met de stichting.316 Op het moment van het opstellen van het ondernemingsplan 20142016 is het op basis van jurisprudentie niet langer meer nodig om een aparte horeca BV te hebben. In het
ondernemingsplan wordt uitgelegd waarom een deel van de horeca-activiteiten wordt ondergebracht in de
exploitatie van de ECI-stichting. Het gaat dan om de horeca-activiteiten voor de culturele programmering.
Daarbij worden drie redenen genoemd:
/ Het is fiscaal gunstiger als er meer btw-plichtige activiteiten plaatsvinden, dan blijft de culturele instelling
boven de 90% norm voor btw-plichtige activiteiten. Als de instelling onder de 90% norm zakt dan wordt
de instelling als geheel btw vrij verklaard en moet de gemeente de teruggevorderde btw op de bouw
terugstorten.
/ Het werken met vrijwilligers in de horeca stuit op bezwaren, omdat de fiscus iedere medewerker bij een
commerciële BV als werknemer ziet.
/ De horeca cao maakt het onmogelijk om met vrijwilligers te werken.
Verder worden in het ondernemingsplan verbeterpunten benoemd die kunnen worden opgepakt om het
horecaresultaat te verbeteren en de Horeca BV dividend te laten uitkeren aan de ECI Cultuurfabriek en om
de kosten voor overhead door te belasten aan de Horeca BV.317
Volgens het ondernemingsplan is er in de periode 2015 – 2018 weer een positief resultaat te verwachten.
Het ondernemingsplan voorziet echter wel nog in een negatief exploitatiesaldo voor de jaren 2013 en 2014
(€ 350.000 en € 170.000). Daarnaast bestaat er een tekort van € 245.000 over het jaar 2012. Om te
voorkomen dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, vraagt de stichting om een uitstel van huurbetaling voor
een periode van 15 maanden. Hier is in totaal een bedrag mee gemoeid van € 745.000. Er wordt door de
stichting een aflossing voorgesteld gedurende een periode van 7 jaar. 318
In de aanbiedingsbrief bij het ondernemingsplan stelt de Stichting: ‘ECI Cultuurfabriek heeft de
programmatische ambities op hoofdlijnen meteen vanaf het begin kunnen waarmaken. Helaas heeft ECI
Cultuurfabriek de verwachtingen ten aanzien van de publieksaantallen op vrijwel alle onderdelen nog niet
kunnen inlossen.319’ In het ondernemingsplan klinkt optimisme door om in bijgestelde koers te groeien naar
een positief resultaat.
Behandeling ondernemingsplan in het college
Op 27 augustus 2013 is het college op hoofdlijnen geïnformeerd over het ondernemingsplan. Bij de
bespreking in het college van het voorstel op 1 oktober zijn over het ondernemingsplan tal van vragen
gesteld. De portefeuillehouders Kemp en Pleyte zijn verzocht om een standpunt te formuleren inzake het
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ondernemingsplan. Op verzoek van beide portefeuillehouders is aanvullende informatie bij de Stichting ECI
opgevraagd.320 De vragen gaan naar aanleiding van het ondernemingsplan over de positionering van
Horeca BV, de analyse van bezoekersaantallen en de liquiditeitsprognose die nog niet is aangeleverd. De
stichting antwoordt dat voor de bezoekersaantallen advies, deskundigheid en benchmarks van BMC
richtinggevend zijn geweest. ‘Stichting ECI heeft, naast het inwinnen van BMC-deskundigheid met
bijbehorende kennis van de markt op dit vlak, geen verdere marktanalyse gemaakt. Dit laatste zou gezien
de tijdsdruk en financiële positie van Stichting ECI ook niet tot de mogelijkheden hebben behoord. Het
haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Roermond. BMC-deskundigheid en de ervaringscijfers en
monitoring van de nog jonge stichting zijn de basis voor het ondernemingsplan’. 321 Na beantwoording van de
vragen blijft inhoudelijk het advies in de versie van 20 september 2013 overeind. Het college wordt
geadviseerd, ook op basis van de aanvullende gegevens die door de stichting zijn verstrekt, om voor wat
betreft de horecafunctie een nadrukkelijker standpunt in te nemen om niet over te gaan tot het verplaatsen
van de horecafunctie. ‘Een dergelijk scenario geeft onvoldoende onderbouwing om tot uitstel van betaling
van de huur te kunnen overgaan omdat hier grote onzekerheden en risico’s aan zijn verbonden (vanuit de
gemeente als financier).322 Na bespreking in het college, besluit het college op 29 oktober 2013 akkoord te
gaan met het voorstel.323 In deze vergadering worden aanvullende voorwaarden gesteld aan de
subsidiebeschikking over 2013. Gesteld wordt dat de subsidiebeschikking met nummer 2013/UIT/47128 met
datum 29 januari 2013 ongewijzigd van kracht blijft met dien verstande dat:
/ de resterende periode in 2013 het inhoudelijke programma conform de hoofdlijnen van het
ondernemingsplan 2014-2016 -zoals door de gemeente ontvangen op 19 september 2013- wordt
uitgevoerd;
/ afwijkingen per begrotingsonderdeel van 10% en meer dienen uiterlijk binnen 4 weken aan
de gemeente kenbaar te worden gemaakt;
/ nieuwe externe en interne factoren die de uitvoerbaarheid van genoemd ondernemingsplan
zowel positief als negatief beïnvloeden binnen 4 weken aan de gemeente kenbaar dienen te worden
gemaakt;
/ ten aanzien van de invulling van de expositieruimte gehandeld dient te worden in
overeenstemming met de uitgangspunten zoals opgenomen in genoemd ondernemingsplan
met ingang van 16 november 2013, waarbij minimaal gebruik wordt gemaakt van de
/ tentoonstellingsruimte begane grond ad 250 m² en de tentoonstellingsruimte op de 1e
/ verdieping ad 350 m². Beleidsmatig in te zetten op:
1) "Cross-town, kunst locale: Prominentere plek voor de gemeentelijke beeldende kunst collectie maar
ook lokale tentoonstellingsmaker de ruimte bieden en/of een tentoonstelling wijden aan een lokale
kunstenaar.
2) Cross-over: Streven naar een totaal programmering waarbij er cross-overs worden gecreëerd met de
andere functies in de cultuurfabriek en daarbuiten.
3) Crossing Border: waar mogelijk een regionale focus.324
Het college besluit om liquiditeitsproblemen voor de stichting te voorkomen, betalingsuitstel van de huur te
verlenen. De gederfde rente wordt in een terugbetalingsregeling opgenomen. 325
Betrokkenheid van de raad bij het ondernemingsplan
De raad wordt per raadsinformatiebrief geïnformeerd over het ondernemingsplan op 6 november 2013.326
In de brief wordt de raad inzicht gegeven in de belangrijkste uitgangspunten van het ondernemingsplan. Zo
wordt teruggekoppeld over de doelstellingen van de Stichting voor 2014-2015. Daarnaast wordt vermeld dat
in het ondernemingsplan voornemens zijn opgenomen ‘die een ander gebruik voorstaan en aanpassingen
behoeven van de inrichting van het gebouw. De Stichting zal zelf de benodigde investeringen daarvoor
moeten dragen’327 Ook wordt de raad geïnformeerd over het gegeven dat de beschikking van de
budgetsubsidie is gewijzigd en dat door het college aanvullende voorwaarden zijn gesteld over de
resterende periode in 2013 die zien vooral toe op verantwoording. De voorwaarden uit de beschikking van
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29 januari 2013 blijven echter van kracht. Op 23 september wordt de raad geïnformeerd over het
ondernemingsplan. Daarin stelt het college dat het Ondernemingsplan voor de korte termijn is gericht op het
bedienen van de eigen inwoners, om tot een sluitende begroting te komen en de tekorten in te lopen. Pas
wanneer de loop er goed in zit kan er gewerkt worden aan artistieke vernieuwing en profilering, waarmee
ook kunstliefhebbers elders uit het land en de Euregio verleid kunnen orden om naar Roermond te
komen.328
Kwartaalrapportage over het derde kwartaal (2013)
Op 22 oktober 2013 levert de stichting 22 dagen te laat de rapportage aan over het derde kwartaal van
2013. De gemeente heeft op 9 oktober de stichting per brief gevraagd de rapportage aan te leveren. 329 Uit
de rapportage blijkt dat het derde kwartaal wordt afgesloten met een exploitatietekort van € 399.00,-330
Samenvatting informatievoorziening aan de raad in de exploitatiefase
In bijlage 6 zijn richtlijnen over de informatieplicht (van en richting de raad) opgenomen.
In de exploitatiefase worden met enige regelmaat raadsinformatiebrieven naar de raad verstuurd. Dit is
samengevat op de volgende momenten gebeurd:
/ 10 februari 2013 – onderwerp subsidiekader;
/ 5 maart 2013 – onderwerp subsidiekader;
/ 6 maart 2013 – onderwerp culturele infrastructuur;
/ 26 juni 2013 – onderwerp resultaten quickscan BMC;
/ 24 juli 2013 – onderwerp nieuwe leden RvT;
/ 30 augustus 2013 – onderwerp samenwerking ECI Cultuurfabriek – Bonnefantenmuseum
/ 6 november 2013 – onderwerp Ondernemingsplan 2014-2016
Daarnaast wordt na het bekend worden van de (financiële) problemen bij de Stichting ECI twee
informatieavonden georganiseerd. Op 24 april en op 15 mei wordt de raad geïnformeerd over de stand van
zaken. Er lijkt in deze fase iets meer aandacht te zijn voor de informatievoorziening, dan in de planvormingsen totstandkomingsfasen. De informatievoorziening over de subsidiestromen is beperkt. Meermalen worden
er incidentele subsidies verstrekt maar omdat deze ‘binnen het financiële kader passen’. De raad wordt
hierover niet separaat geïnformeerd.. Over het verloop van de verantwoording in de subsidierelatie
gemeente en stichting is de raad nauwelijks geïnformeerd. De betrokkenheid van de raad zelf is, net als in
de planvormingsfase en totstandkomingsfase, beperkt. Er zijn in deze periode slechts enkele malen
schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen hadden betrekking op de huisvesting, de financiële problemen en
de benoeming van de leden van de raad van toezicht.
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Bijlagen
Bijlage 1. Advies voorbereidingscommissie
Advies voorbereidingscommissie onderzoek ECI “Een onderzoek naar de ECI Cultuurfabriek ten
behoeve van toekomstige (majeure) projecten”.
Vraagstelling van het onderzoek
Het onderzoek zou zich in algemene zin dienen te richten op het inzicht krijgen in het verloop van het proces
van de planvoorbereidingsfase van de ECI cultuurfabriek tot en met de uitvoering/realisatie, inclusief de fase
daarna.
Het onderzoek dient de periode te bestrijken vanaf het moment dat de invulling van de ECI als culturele
functie in beeld kwam in 2007 t/m de recente raadsinformatiebrief inzake de ECI van 6 november 2013
(waarin ook melding is gemaakt van het door de nieuwe Raad van Toezicht vastgestelde
ondernemingsplan).
De chronologie van gebeurtenissen (en vooral omslagpunten waarbij keuzes gemaakt werden of
achterwege bleven) moet duidelijk worden waarbij ook de kwalificaties duidelijk moeten worden (waar is iets
positief of negatief te duiden en waarom?). Waaronder:
/ Inzicht in alle relevante feiten, verschijnselen, omstandigheden, achtergronden c.q. oorzaken welke
hebben geleid tot het ontstaan van het exploitatietekort bij de Stichting ECI Cultuurfabriek? Zowel aan de
kosten- als aan de opbrengst kant. Zijn er -onder meer kijkend naar de recent gemaakte afspraken en
het nieuwe ondernemingsplan- ook momenteel nog risico’s voor het gemeentebestuur?
/ Dat betekent dat ook gekeken wordt naar het vraagstuk van signalering, preventie en herstel van
bijvoorbeeld ‘bouwfouten’ (waren ze er?) die later leidden tot vermeende hoge energiekosten en het
geluidhindervraagstuk in het gebouw (met als gevolg het weglopen van bepaalde klanten). Zijn die
zwakten en onvolkomenheden nu geheel verdwenen?
/ Inzicht in de interne gang van zaken c.q. de projectcoördinatie bij de gemeente Roermond zowel
ambtelijk als bestuurlijk, waaronder de samenstelling van het planteam, de betrokkenheid van de
wethouders gedurende het proces, de inrichting van de projectorganisatie, de keuzes van degenen die
het project hebben begeleid (o.a. kwartiermaker, projectcoördinatoren) of het uitblijven daarvan.
/ Keuze leden RvT (wie, waarom en ook de spanning met het cultural governance concept);
/ Inzicht in de keuze en gevolgen om af te zien van aankoop in de ontwikkelingsfase en inzicht in de keuze
en gevolgen van de latere eigendomsverschaffing.
/ Inzicht in de kwaliteit/volledigheid van de informatievoorziening aan de raad (bij besluitvorming /
kaderstelling
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Bijlage 2. Onderzoeksprotocol
Een onderzoek naar de ECI Cultuurfabriek ten behoeve van toekomstige (majeure) projecten
Dit protocol beschrijft de werkwijze van de onderzoekscommissie en het onderzoeksbureau Necker van
Naem bij het houden van oriënterende gesprekken en het afnemen van formele interviews.

Onderzoeksprotocol
Het onderzoeksbureau Necker van Naem maakt in het onderzoek gebruik van twee onderzoeksmethoden:
het analyseren van documenten en het voeren van gesprekken/interviews. Bij het voeren van de
gesprekken/interviews worden twee typen gesprekken onderscheiden, namelijk:
1 Oriënterende gesprekken
2 Interviews
Deze twee typen gesprekken hebben ieder hun eigen kenmerken en doelstelling. De oriënterende
gesprekken hebben een informeel karakter en worden gevoerd door twee onderzoekers van Necker van
Naem. De onderzoekers gebruiken deze gesprekken voor het verkrijgen van achtergrondinformatie. Van het
oriënterend gesprek wordt naar de geïnterviewde een bevestiging van het gevoerde gesprek gestuurd,
waarin de thema’s zijn opgesomd die in het gesprek aan de orde zijn gekomen en van belang zijn voor het
onderzoek.
De interviews zijn formeler van aard en worden afgenomen door twee onderzoekers en eventueel (in de
aanwezigheid van) één of twee leden van de onderzoekscommissie. Van de interviews worden verslagen op
hoofdlijnen gemaakt, die ter accordering aan de geïnterviewde worden voorgelegd. Deze verslagen worden
alleen door Necker van Naem gebruikt. Gedurende een afgebakende periode worden de verslagen van
interviews, indien gewenst door de onderzoekscommissie, voor de leden van de commissie ter inzage
gelegd bij de secretaris. Onderdelen uit de interviewverslagen kunnen worden gebruikt bij het opstellen van
het onderzoeksrapport, maar op een zodanige wijze dat herleiding naar individuele personen in beginsel niet
mogelijk is. Er wordt niet geciteerd uit de verslagen.
In de bijlage van de rapportage wordt een lijstje opgenomen van de personen met wie ten behoeve van het
onderzoek een oriënterend gesprek is gevoerd en/of een interview is afgenomen.
Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken per type gesprek weer.
Type gesprek

Doel

Medewerking

Gesprekspartner

Verslaglegging

Onderzoekers
Necker van Naem

Een bevestiging
met de thema’s die
van belang zijn voor
het onderzoek.

Onderzoekers
Necker van Naem,
eventueel (in de
aanwezigheid
van) één of twee
leden van de
onderzoekscommi
ssie

Een zakelijke
verslaglegging door
de onderzoekers,
geaccordeerd door
de geïnterviewde
betrokkene.

1.

Oriënterende
gesprekken

Het doel van de
oriënterende gesprekken
is om feiten te verzamelen
en te bepalen of feiten wel
of niet relevant zijn in het
licht van de
onderzoeksvragen.

Medewerking is
vrijwillig

2.

Interviews

Het doel van de interviews
is om kennis en inzicht van
de onderzoekscommissie
in de materie te vergroten
en op basis daarvan te
komen tot de
beantwoording van de
hoofdvragen.

Medewerking is
vrijwillig
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Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en maximale transparantie over het proces geeft dit protocol
voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek duidelijkheid over de manier waarop
onderzoekscommissie en onderzoeksbureau invulling geven aan zowel de oriënterende gesprekken als de
interviews.
Protocol voor de oriënterende gesprekken
Tijdens de uitvoering van het onderzoek kunnen zowel personen binnen de gemeente (op ambtelijk en
bestuurlijk niveau) als externe partijen worden benaderd voor een oriënterend gesprek.
Oriënterende gesprekken worden afgenomen door twee onderzoekers van Necker van Naem.
Oriënterende gesprekken hebben een vertrouwelijk karakter, om de gesprekspartners zoveel mogelijk
vrijheid van spreken te geven.
Van oriënterende gesprekken wordt een schriftelijke bevestiging van de besproken thema’s toegestuurd.
Aantekeningen van het gesprek zijn werkmateriaal voor de onderzoekers en worden niet aan de
onderzoekscommissie en/of aan de raad verstrekt).
Protocol voor interviews
Tijdens de uitvoering van het onderzoek kunnen zowel personen op ambtelijk en bestuurlijk niveau binnen
de gemeente als externe partijen worden benaderd voor een interview.
Vaststelling van plaats en tijd van het interview vindt plaats in onderling overleg. De uitnodiging wordt
schriftelijk verzonden. Necker van Naem beschouwt e-mail als een schriftelijk communicatiemiddel.
Te interviewen personen ontvangen bij de uitnodiging voor het interview dit onderzoeksprotocol, de kaders
van het onderzoek en een lijst met de gespreksthema’s die tijdens het interview in ieder geval aan de orde
zullen komen.
Interviews worden afgenomen door twee onderzoekers van Necker van Naem en eventueel één of twee
leden van de onderzoekscommissie.
Van interviews wordt een verslag gemaakt van de bevindingen die voor het onderzoek van belang zijn.
Verslagen worden binnen vijf dagen na het interview ter accordering voorgelegd aan degene met wie het
interview heeft plaatsgevonden. Dit ter verificatie van de juistheid van het verslag.
Indien de geïnterviewde niet binnen vijf werkdagen reageert, wordt aangenomen dat de geïnterviewde zich
met de inhoud van het verslag akkoord verklaart, tenzij hier tussen de gesprekspartner en de onderzoekers
andere afspraken over zijn gemaakt.
Geïnterviewden ontvangen een exemplaar van de definitieve versie van het verslag.
Interviewverslagen zijn werkmateriaal voor de onderzoekers (en worden dus niet aan de
onderzoekscommissie en/of aan de raad verstrekt). Onderdelen uit de interviewverslagen kunnen worden
gebruikt bij het opstellen van het onderzoeksrapport, maar op een zodanige wijze dat herleiding naar
individuele personen in beginsel niet mogelijk is.
Interviewverslagen kunnen, indien gewenst door de onderzoekscommissie, gedurende een afgebakende
periode voor de leden van de onderzoekscommissie ter inzage worden gelegd bij de secretaris van de
commissie.
Aldus vastgesteld door de onderzoekscommissie, d.d. 25 februari 2014.
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Bijlage 3. Bronnen
Documenten
Wij verwijzen naar documenten in de voetnoten in de rapportage.

Oriënterende gesprekken
Met de volgende personen hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden.

Ambtelijke gesprekken
Naam

Functie

Periode
betrokkenheid

Peter Smolders

Ambtelijk projectcoördinator RU / Plannen en
Projecten

2007 – 2009

Femke Boonen

Ambtelijk projectcoördinator RU (Opvolger van dhr.
Smolders)

2009 – heden

Albert Dahmen

Hoofd afdeling Welzijn gedurende de gehele
onderzoeksperiode

2009 – heden

Maarten
Thönissen

Kwartiermaker in de periode planvorming (extern,
maar in opdracht van de gemeente)

2009

Ger Bothmer

Kwartiermaker ECI (extern, maar in opdracht van de
gemeente)

2009 – 2012

Lucia van den
Bongard

Afdelingshoofd Juridische Zaken en Eigendommen

2009 – heden

Roy Davidts

Adviseur financieel management van de afdeling
Financiën

Jan Bronsdijk

Afdeling Welzijn

Vóór 2000

Afdeling Stedelijke ontwikkeling

2000 – 2009

Directeur SO

Vanaf 2009/2010

Lieve Schmitz

Beleidsmedewerker sector B&S, afdeling Welzijn

2010 – heden

Peter Marx

Directeur sector B&S en BMO

2008 – heden

Han Geraedts

Gemeentesecretaris

2011 – heden
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Bestuurlijke gesprekken
Naam

Functie

Periode
betrokkenheid

Dhr. Schreurs

Wethouder Financiën en Accommodatiebeleid,
voorzitter voormalige RvT

2002 – 2010

Dhr. Kemp

Wethouder Cultuur en projectwethouder

2007 – 2014

Mw. Moussaoui

Projectwethouder

2010 – 2012

Externe gesprekken
Naam

Functie

Periode

René Lebens

Directeur Stichting ECI vanaf februari 2012

2012 – heden

H. Smulders en
H. Braun

Voorzitter en lid RvT

2013 – 2014

Mw. Van Breugel
en dhr. Verleg en
dhr. Schreurs

Oud leden van de RvT

2011 – 2013

Arno Boon en
Gydo Hiep

Stichting BOEI

2008 – 2012

Stijn Huijts en
Sandra Holtjer

Directeur en zakelijk directeur Bonnenfantenmuseum

2012 - 2013

voorzitter voormalige RvT

Kennismakingsgesprekken
Naam

Functie

Periode
betrokkenheid

Stichting ECI

Directeur en voorzitter RvT

2011 – heden

Directeuren

2007 – heden

Dhr. Lebens en
dhr. Smulders
Van Pol Beheer
B.V. en
VolkerWessels/
SDK
Dhr. Van Pol en
dhr. Gremmen
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Oriënterende gesprekken en interviews die niet hebben plaatsgevonden
Medewerking aan een onderzoek ex art. 84 Gemeentewet is in beginsel vrijwillig. Een aantal persoon heeft
aangegeven geen gesprek of interview te willen voeren in het kader van dit onderzoek. Dit zijn de volgende.
Naam

Functie

Periode
betrokkenheid

Motivatie

Dhr. Van Rey

Wethouder Roerdelta, Economische
Zaken en Stedelijke ontwikkeling

tot aan 2012

Wenst als raadslid
debat over het
onderzoek te voeren

Mark Vijgenboom

Projectleider Roerdelta, SDK

2007 – heden

Geen toestemming
van werkgever

Vertegenwoordiger
Van Pol Beheer
B.V

Deelnemer Ontwikkelingscombinatie
ECI BV

-

Beschouwt het
onderzoek als een
interne
aangelegenheid

Mw. Paulussen

Gemeentesecretaris

2007 – 2011

Geen mogelijkheid
tot medewerking

Interviews
Met de volgende personen heeft een interview plaatsgevonden:
#

1.

Naam en functie

Periode

Dhr. Schreurs

2002 - 2010

Portefeuillehouder Financiën

2010 - 2013

Projectwethouder ECI

Planvorming |
totstandkoming |
exploitatie

Voorzitter RvT

Perspectief

Politiek-bestuurlijk

Mw. Moussaoui
2.

Portefeuillehouder Financiën, Eigendommen,
Werk & Inkomen

2010 – 2012
Totstandkoming

Politiek-bestuurlijk

Projectwethouder ECI
Dhr. Kemp
3.

Portefeuillehouder Cultuur

2007 – 2014
Totstandkoming |
exploitatie

Politiek-bestuurlijk

Projectwethouder ECI vanaf 2012

4.

Mw. Boonen

2009 – heden

Projectcoördinator

Totstandkoming

Ambtelijk
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Mw. Schmitz

5.

6.

Beleidsmedewerker Welzijn

Totstandkoming |
exploitatie

Dhr. Davidts

2009 – heden

Adviseur financieel management van de afdeling
Financiën

Totstandkoming |
exploitatie

Dhr. Bothmer

2009 – 2012

Kwartiermaker ECI Cultuurfabriek

Totstandkoming |
exploitatie

Directeur Stichting ECI Cultuurfabriek a.i.
Dhr. Smolders
7.

8.

Ambtelijk

Extern in opdracht
van de gemeente

2007-2009

Projectcoördinator Roerdelta

Planvorming |
totstandkoming

Ambtelijk

Dhr. Lebens

2012 – heden

Directeur Stichting ECI Cultuurfabriek

Exploitatie

Stichting ECI
Cultuurfabriek

Dhr. Boon
9.

2010 – heden

Directeur Stichting BOEi

2008 – 2012
Planvorming |
totstandkoming

Stichting BOEi

Dhr. Van Vulpen

10.

Ingehuurd beleidsmedewerker Welzijn en
adviseur BMC Groep voor quick scan en
ondernemingsplan ECI
Dhr. Van Luijk
Projectleider BMC Groep voor quick scan en
ondernemingsplan ECI

2013 – heden
Exploitatie

Extern, in opdracht
van de gemeente

2013, 2014
Exploitatie
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Bijlage 4. Tijdlijn belangrijke gebeurtenissen

PLANVORMING
Oktober 2001
De raad stelt het Masterplan RoerDelta vast.
Voorwaarde van de raad is onderzoek naar
bovenregionale functies in ECI-complex.

Juni 2007
College geeft haalbaarheidsonderzoek ECIcultuureiland in college uitvoeringsprogramma
‘hoogste prioriteit’.

Zomer 2007
Er wordt een projectgroep ECI gevormd. De
ontwikkeling van het project wordt voornamelijk
vanuit de ruimtelijk-fysiek perspectief benaderd.

Oktober 2007
Er wordt gekozen voor culturele functies in het
ECI Complex (waar eerst de bedoeling was
vooral commerciële functies te huisvesten).

30 oktober 2007
Het college informeert de raad over het
projectplan Roerdelta voor ECI, dat door
RedConcepts is opgesteld. Het plan beoogt drie
doelgroepen (lokaal, regionaal en regionaal+) te
bereiken.

19 mei 2008
Een belangrijke subsidie in het kader van de
Rijksregeling Wegwerken Restauratie
achterstanden 2007, wordt afgewezen. In het
erop volgende jaar worden wel verschillende
andere subsidies verkregen.

9 september 2008
Risico’s voor gemeentelijke rolinvulling m.b.t.
beheer en exploitatie ECI worden in beeld
gebracht.

30 oktober 2008
In de periode januari 2008 – oktober 2008
wordt gewerkt aan de opstelling van een
Programma van Eisen samen met gebruikers.
De raad stelt het programma vast.

11 februari 2009
Roerdelta, BOEi en de gemeente sluiten een
intentieovereenkomst. Zowel BOEi als de
gemeente zijn kandidaat -eigenaar.

12 februari 2009
De raad besluit tot inpassing van het
poppodium in het ECI-complex.

3 juli 2009
In de periode oktober 2008 – mei 2009 wordt
gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar
het ECI-cultuureiland. Op 3 juli 2009 stemt de
raad in met de inhoudelijke en financiële kaders.
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TOTSTANDKOMING
3 juli 2009
De inhoudelijke en financiële kaders worden
vastgesteld.

13 augustus 2009
Roerdelta ontvangt van het Rijk een subsidie
van circa 2.6 miljoen. De provincie en de
gemeente kennen later ook subsidie(s) toe.

Zomer 2009 – december 2009
Er worden juridische adviezen ingewonnen
over de wijze van aanbesteding. Uiteindelijk
wordt het standpunt ingenomen dat er sprake
is van zelfrealisatie door Roerdelta en dat er
geen openbare aanbesteding plaatsvindt. De
raad ontvangt de adviezen niet. (zie bijlage 6
voor Handvest Actieve Informatieplicht).

September / oktober 2009

16 september 2009

Met het college worden verschillende scenario’s
gedeeld over mogelijke aankoop. De raad heeft
geen zicht op deze scenario’s. BOEi verdwijnt uit
beeld als mogelijk eigenaar.

De gemeente stelt een kwartiermaker aan.

9 november 2009
Najaar 2009

GOML stelt een subsidie van circa 3 miljoen
beschikbaar.

Het bouwproces vangt aan met de start van de
cascorestauratie.
15 december 2009
Januari 2010
De beheer- en opstalexploitatie wordt
geactualiseerd.

Januari 2010
De Ontwikkelingscombinatie ECI BV wordt

De gemeente wordt geïnformeerd dat provincie
een bedrag van 1.5 miljoen beschikbaar stelt in
het kader van de recessiebestrijding.

Juli 2010
Er wordt een second opinion op de juridische
adviezen gevraagd. De raad wordt niet
geïnformeerd.

September – december 2010
Op het niveau van de ambtelijke organisatie en
het college wordt beraadslaagd over de inrichting
van de Stichting ECI. Meer specifiek de
samenstelling van de Raad van Toezicht.

Najaar 2010
Toekomstige leden van de Raad van Toezicht
worden gevraagd om toe te treden tot het nog
op te richten orgaan. Tot aan de oprichting is er
intensief contact met de gemeente.

4 januari 2011
Formele oprichting van de Stichting ECI. De
kwartiermaker wordt de eerste interim-directeur.
De Raad van Toezicht wordt formeel benoemd.

29 mei 2012
mei 2012
Ambtelijk advies29
waarin
om tot aankoop van
het ECI Complex
over teom
gaan.
De raad wordt
Ambtelijk
advies waarin
tot aankoop
van het
ECI Complex over te gaan. De raad wordt
geïnformeerd.

Februari 2011
Nieuw juridisch advies over aankoop ECIgebouw. Advies luidt om geen schriftelijke
overeenkomst te sluiten i.v.m.
aanbestedingsrecht.

Rapport GO 13872 / Onderzoek ECI Cultuurfabriek

107

EXPLOITATIE

20 oktober 2011
Het college besluit een incidentele
subsidieaanvraag voor het opstarten van ECI
Cultuurfabriek te honoreren voor de jaren 2011
en 2012.

Juli 2012

Januari 2012
Het college stelt een subsidieplafond vast voor
2012-2013 op basis van de gestelde kaders bij
het haalbaarheidsonderzoek van 2009. Dit is
het begin van verschil van interpretatie tussen
gemeente en stichting over de opbouw van het
subsidiebedrag, met name ten aanzien van het
al dan niet meenemen van huisvestingskosten.

Stichting reageert op subsidiekader en dient nog
geen subsidieaanvraag in.
30 augustus 2012

Oktober 2012
De portefeuillehouder Stedelijke ontwikkeling en
Economische zaken en de projectwethouder ECI
met de portefeuilles Financiën en Eigendommen
stappen uit het college.

Stichting dienst uiteindelijk een
subsidieaanvraag in. College wijst de
subsidieaanvraag van de Stichting ECI af en
stelt een voorlopige subsidiebeschikking vast
op basis van het vastgestelde subsidieplafond.

Najaar 2012
30 november 2012
College besluit tot een voorschot op de subsidies
i.v.m. liquiditeitsproblemen bij de Stichting

Tussen de gemeente en Stichting is verschil
van mening over de kwaliteit van de door de
stichting aangereikte cijfers. Onderbouwingen
worden bijgesteld en er vinden over
(begrotings)posten discussies plaats tijdens
budgetoverleggen.

31 december 2012
Stichting dient aangepaste begroting in die niet
kan rekenen op goedkeuring van de gemeente.

29 januari 2013
Het college neemt een definitief besluit inzake
de subsidiebeschikking over 2012 en 2013
conform het subsidieplafond. De stichting tekent
bezwaar aan dat door het college ontvankelijk en
ongegrond wordt verklaard. Op dit moment
wordt door de gemeente en stichting de intentie
uitgesproken om de discussie over de
huisvestingskosten achter hen te laten en de
focus te leggen op de toekomst.

April .2013
De Stichting stelt in opdracht van de gemeente
een plan van aanpak op om orde op zaken te
stellen

Januari 2013
Met de nieuwe begroting loopt het
exploitatietekort op, negatieve resultaten over
2012 worden zichtbaar.

25 maart 2013
Het college stelt een eenmalige subsidie voor
de opening van ECI Cultuurfabriek beschikbaar

24 april 2013 – 15 mei 2013
.
De raad wordt door het college geïnformeerd
over het ontstane exploitatietekort. Op 15 mei
is vervolgens een informatiebijeenkomst
georganiseerd.

.
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Mei 2013
Het college besluit door BMC onderzoek te laten
doen naar de ontstane exploitatie tekorten en
doet aanbevelingen voor een herstel
(ondernemingsplan).

Mei 2013
Het college besluit door BMC onderzoek te laten
doen naar de ontstane exploitatie tekorten en
BMC doet aanbevelingen voor een herstel
(ondernemingsplan).

26 augustus 2013
1 augustus 2013

Bonnefantenmuseum trekt zich formeel terug uit
de ECI Cultuurfabriek

De zittende Raad van Toezicht van ECI stapt
op. Eén van de leden blijft aan.
22 oktober
. 2013
15 september 2013

College neemt besluit over het definitieve
subsidiekader 2012-2013

Het ondernemingsplan komt gereed om te
komen tot een sluitende meerjarenbegroting en
oplossing voor sluitende tekorten.

.
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Bijlage 5. Collegesamenstellingen in de onderzoeksperiode
Naar raadsperiode

2007 – maart 2010
Dhr. H. Van Beers

Burgemeester

Dhr. W.A.J. Kemp

Maatschappelijke zorg | Volksgezondheid |
Integratie | Onderwijs | Cultuur | Wijkontwikkeling
en wijkbeheer

Dhr. J.F.B. Van Rey

Volkshuisvesting | Ruimtelijke ordening |
Economische ontwikkelingen | Monumenten en
archeologie | Toerisme en recreatie | Regionale
samenwerking

Dhr. T. Schreurs
(tot februari 2010)

Financiën | Grondzaken en eigendommen |
Accommodatiebeleid | Juridische zaken en
kwaliteitszorg

Dhr. G. IJff

Openbare werken en stedelijk beheer | Verkeer en
infrastructuur | Natuur en milieu | Sport

Dhr. Boots

Informatievoorziening l Sport l Communicatie en
Voorlichting

Dhr. Smeets

Werk en Inkomen l Sociale Zaken l
Arbeidsmarktbeleid

April 2010 – oktober 2012
Dhr. H. Van Beers

Burgemeester, vanaf februari 2012 waarnemend
burgemeester

Dhr. W.A.J. Kemp

Maatschappelijke zorg | Volksgezondheid |
Integratie | Onderwijs | Cultuur | Wijkontwikkeling
en wijkbeheer

Dhr. J.F.B. Van Rey

Volkshuisvesting | Ruimtelijke ordening |
Economische ontwikkelingen | Monumenten en
archeologie | Toerisme en recreatie | Regionale
samenwerking

Mw. R. Moussaoui

Financiën | Grondzaken en eigendommen |
Accommodatiebeleid | Juridische zaken en
kwaliteitszorg | Werk en inkomen | Sociale zaken |
Arbeidsmarktbeleid | projectwethouder ECI

Dhr. G. IJff

Openbare werken en stedelijk beheer | Verkeer en
infrastructuur | Natuur en milieu | Sport

Dhr. V.G.J. Zwijnenberg (deeltijd)

Integrale veiligheid | Communicatie en
burgerparticipatie | Personeel, organisatie en
informatievoorziening
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November 2012 – januari 2013
Dhr. H. Van Beers

Waarnemend burgemeester

Dhr. W.A.J. Kemp

Maatschappelijke zorg | Volksgezondheid |
Integratie | Onderwijs | Cultuur | Wijkontwikkeling
en wijkbeheer | projectwethouder ECI

Dhr. G. IJff

Openbare werken en stedelijk beheer | Verkeer en
infrastructuur | Natuur en milieu | Sport

Januari 2013 – 2014
Dhr. P.A.G. Cammaert

Waarnemend burgemeester vanaf februari 2013

Dhr. W.A.J. Kemp

Maatschappelijke zorg | Onderwijs en educatie |
Wijkbeheer en wijkontwikkeling | Sociale zaken |
Arbeidsmarktbeleid | projectwethouder Donderberg

Dhr. G. IJff

Openbare ruimte en stedelijk beheer | Verkeer en
infrastructuur | Recreatie | Natuur | Milieu en afval |
Bovenlokaal bestuurlijke handhaving in het kader
van verkeer en milieu | Sport en
sportaccommodaties | Accommodatiebeleid |
Volkshuisvesting | Ruimtelijke ordening |
Monumenten en Archeologie

Mw. M.A.J. Smitsmans-Burhenne

Maatschappelijke zorg | Volksgezondheid |
Integratie | Communicatie en burgerparticipatie

Dhr. F.J. Pleyte

Economische zaken | Regionale samenwerking |
Financiën | Kerntakendiscussie | Grondzaken en
eigendommen
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Bijlage 6. Samenvatting Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht
Dit is de samenvatting van de Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht, geactualiseerd in maart
2008 en door de raad vastgesteld op 3 april 2008).
“Algemeen
Het college verstrekt de raad / raadsleden in het kader van zijn actieve en passieve informatieplicht
informatie:
6. gedurende het gehele beleids- en besluitvormingsproces;
7. tijdig (bijvoorbeeld zodra een incident, voorval of uitkomst uit een onderzoek bekend is);
8. aan alle raadsleden en commissieleden (de commissieleden met uitzondering van de documenten ten
aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd);
9. alle informatie die de raad nodig heeft om zijn taken naar behoren uit te kunnen voeren;
10. in ieder geval wordt de raad geïnformeerd als sprake is van:
een complexe zaak, gezien de veelheid aan belangen of betrokkenen en / of het grote aantal
raakvlakken met andere beleidsterreinen;
een onderwerp dat maatschappelijk of mediagevoelig is;
een onderwerp dat aanzienlijke bestuurlijke, financiële of juridische consequenties of risico’s heeft
of kan hebben;
zaken die in College Uitvoeringsprogramma 2007-2010 zijn opgenomen.
Daarnaast geldt dat:
1. er geen onderscheid wordt gemaakt tussen raads- en collegebevoegdheden (om het college effectief te
kunnen controleren over de uitoefening van de collegebevoegdheden dient de raad ook daarover
geïnformeerd te worden);
2. een raadslid voor informatie geen beroep hoeft te doen op de Wet openbaarheid van bestuur;
3. coalitie- en oppositiepartijen dezelfde informatie ontvangen;
4. de (formulering in de) besluitenlijsten van het college volledig, helder en begrijpelijk dienen te zijn.
Hoeveelheid informatie
5. Het college verstrekt informatie:
in principe op hoofdlijnen maar wel volledig;
over details alleen als sprake is van politieke relevantie of indien daar specifiek om wordt gevraagd;
qua hoeveelheid afgestemd op de aard van de zaak;
op grond van een afweging met betrekking tot welk doel en welke bevoegdheid van de raad de
informatie wordt gegeven.
6. Raadsvoorstellen bevatten te allen tijde de voor het nemen van een besluit benodigde informatie of
verwijzen daarnaar. De informatie waarnaar wordt verwezen (en dat kan ook zijn eerdere
besluitvorming, correspondentie, externe adviezen) dient in ieder geval ter inzage te liggen.
Informatiemiddelen
7. De raad wordt met name actief geïnformeerd door middel van:
openbare én niet-openbare besluitenlijsten van het college;
raadsinformatiebrieven;
commissie-informatiebrieven;
ingekomen stukken commissievergaderingen (commissienotities);
mededelingen van de portefeuillehouders in de vergaderingen van de commissies;
commissievoorstellen.
8. Algemene informatie wordt verstrekt via ter inzage legging in de leeskamer en / of via de internetsite
(straks: raadsinformatiesysteem) van de gemeente Roermond.
Mede in het kader van de invoering van een raadsinformatiesysteem wordt nog nader uitgewerkt hoe
bovenstaande (en andere) informatiemiddelen zullen worden verstrekt. Daarbij kan onderscheid worden
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gemaakt in het raadsinformatiesysteem, het toezenden via de postbakjes in de leeskamer en / of e-mail en
het ter inzage leggen in de leeskamer.”
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Bijlage 7. Normenkader
Het onderstaande normenkader is tot stand gekomen op basis van lokale normen uit het beleid van de
gemeente Roermond en de ervaring van Necker van Naem in vergelijkbare onderzoeken. Ten tweede is
gebruik gemaakt van algemeen geldende normen die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de
Gemeentewet en de Code ten aanzien van Openbaar Bestuur). Alle normen hebben bijgedragen aan de
beantwoording van de deelvragen en zijn ondersteunend geweest in de formulering van de analyse en
conclusies.

Normenkader een onderzoek naar de ECI Cultuurfabriek ten behoeve van toekomstige (majeure)
projecten
#

Norm

Vraag

Beantwoording norm

Planvorming (2007 – juni 2009)
1

Het college heeft aan de raad
verschillende scenario’s en
keuzemogelijkheden voorgelegd voor
de toekomst van het ECI-complex.
Deze scenario’s bieden inzicht in:

1

/

de relatie met inhoudelijke
beleidsdoelen van de gemeente;

/

de wijze van exploitatie;

/

de mogelijke juridische inrichting;

/

de haalbaarheid van plannen
(inhoudelijk en financieel);

/

mogelijke risico’s;

/

de bijbehorende
kostenonderbouwing;

/

de voor- en nadelen van de
verschillende scenario’s.

In het algemeen kan gesteld worden dat de raad geen keuzes
of scenario’s zijn voorgelegd voor de ontwikkeling van het ECI
complex. Een andere invulling voor het complex dan een
culturele invulling, en eventuele voor- en nadelen, is aan de
raad niet voorgelegd en dan ook niet aan de orde geweest.
Verder blijkt ten aanzien van de opgesomde aspecten in norm,
het volgende.

/

Er is bij de ontwikkeling van plannen voor het ECI complex
geen relatie gelegd met inhoudelijke beleidsdoelen van de
gemeente. In de fase van de planvorming ontbreekt een
Cultuurnota waarin deze relatie gelegd had kunnen
worden. Vanuit de raad is om deze nota en de relatie tot
beleidsdoelen op het gebied van cultuur gevraagd. In 2007
is de belangrijkste reden om voor een culturele invulling te
kiezen het gegeven dat er een integraal projectplan moet
worden ingediend om voor een rijkssubsidie in aanmerking
te komen. Het belangrijkste algemene argument voor de
culturele invulling van het complex is dat cultuur een
toegevoegde functie biedt aan andere functies die in de
afgelopen jaren in Roermond zijn gerealiseerd (werk,
wonen en leisure). Een goede, gezonde stad kan niet
zonder een ingebedde culturele functie, zo is de
redenering. Bovenal bood de ontwikkeling van het ECIcomplex een mogelijkheid om ‘iets te doen’ aan het
vervallen gebouw (gesitueerd in het gebied Roerdelta).

/

In aanloop naar een Programma van Eisen (2008) is een
idee gevormd over de mogelijke vorm voor de exploitatie.
Al bij het opstellen van dit Programma wordt duidelijk dat
de voorkeur bestaat voor een professionele stichting, op
basis van een directeur-bestuurdersmodel. Afwegingen
over een mogelijke andere vorm zijn nauwelijks gemaakt.
De gekozen vorm wordt door betrokkenen vanuit de
gemeente als een logische keuze gezien, andere modellen
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zijn namelijk niet adequaat of de gemeente heeft er geen
goede ervaringen mee.

/

De raad heeft regels en richtlijnen
vastgesteld die duidelijk maken
welke informatie de raad in
algemene zin van het college
dient te ontvangen om zijn
kaderstellende en controlerende
rol te kunnen vervullen (in
planvorming en uitvoering).

/

De regels en richtlijnen maken
duidelijk onder welke

2

2

/

Gedurende de gehele planvormingsfase is de haalbaarheid
(met name de financiële), onzeker. Er wordt veel energie
gestoken in het binnenhalen van subsidies. Die worden
uiteindelijk ook gevonden, waardoor het project in 2010
financieel haalbaar wordt. De inhoudelijke haalbaarheid
van het plan (en dan met name de exploitatie van een
stichting) is in de planvormingsfase summier onderbouwd.
Aan het plan ligt bijvoorbeeld geen duidelijke verkennende
analyse ten grondslag met betrekking tot behoefte onder
inwoners en vraag in de markt. Ook bestaat er (tot op
heden) onduidelijkheid over de precieze ambitie met de
Cultuurfabriek (bovenregionaal en/of regionaal en/of
lokaal).

/

In opdracht van het college zijn er in 2008 risico’s
geïnventariseerd met betrekking tot de gemeentelijke
rolinvulling. Er is in kaart gebracht in welke rol de
gemeente welke risico’s loopt. Die risico’s zijn niet met de
raad gedeeld. In college- en raadsvoorstellen is in
algemene zin ruimte geweest voor risico’s. Echter, die zijn
telkens summier uiteengezet. Juridische risico’s met
betrekking tot de vormgeving van de aanbesteding zijn
geïnventariseerd, maar niet met de raad gedeeld.

/

De kostenonderbouwing van het plan met het ECI complex
is lange tijd onduidelijk. In 2007 en 2008 is in de raad
aangegeven dat er eerst een inhoudelijke , principiële
keuze voor een Cultuurfabriek moet worden gemaakt,
alvorens er kan worden overgegaan tot vormgeving van
beheer en exploitatie. Aan het voorstel voor de inhoudelijke
kaders in 2009 is ook een financieel kader toegevoegd. De
kostenonderbouwing die daar bij hoort is moeilijk te volgen.
Ook in het college bleek er destijds niet bij alle
collegeleden duidelijkheid te bestaan over de
onderbouwing van de kosten. Er wordt gesproken over
‘gegoochel met cijfers’. Dit is als zodanig gedeeld met
leden van de ambtelijke organisatie.

/

De gemeente Roermond kent een Handreiking Actieve
Informatieplicht. Deze dateert van april 2008. In het kader
van de werkgroep integriteit is in mei 2013 door de raad
besloten (de toepassing van) de Handreiking te evalueren.
Dit is nog niet gebeurd. De algemene regels en richtlijnen
gaan in algemene zin in op de informatievoorziening
richting de raad. Het bevat onder meer richtlijnen voor de
wijze van informatievoorziening, de tijdigheid en
volledigheid die in acht moeten worden genomen.

/

De Handreiking gaat niet in op informatievoorziening voor
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omstandigheden de raad welke
informatie wenst te ontvangen
over de planvorming in een
specifieke project.

/

de uitvoering van specifieke projecten. De gemeente had
daar destijds ook geen regels en richtlijnen voor. In de
Handreiking wordt wel gesproken over ‘zaken van
complexe aard gezien de veelheid van belangen en
betrokkenen en/of raakvlakken met verschillende
beleidsterreinen’ en over ‘zaken uit het college
uitvoeringsprogramma’. Wanneer sprake is van een ‘zaak
van complexe aard’ is uit de Handreiking niet op te merken,
doch het ligt in de lijn van de Handreiking dat ECI een
dergelijk complexe zaak is.

Het college heeft conform de
regels en richtlijnen informatie
verschaft over de mogelijkheden
voor de toekomst van het ECIcomplex.

/

De Handreiking geeft aan dat informatievoorziening richting
de raad op hoofdlijnen dient plaats te vinden, maar dat
deze wel volledig dient te zijn. Daarnaast moet de
hoeveelheid van informatie die met de raad wordt gedeeld
zijn afgestemd op de ‘aard van de zaak’. De raad moet in
ieder geval beschikken over informatie die nodig is om een
besluit te nemen (of te beschikken over verwijzingen naar
onderliggende stukken die vervolgens voor de raad ter
inzage moeten worden gelegd). Deze documenten (waarbij
externe adviezen expliciet zijn vermeld in de Handreiking),
moeten voor de raad te allen tijde raadpleegbaar zijn. In
het kader van ECI is dit niet gebeurd. Risicoanalyses over
de gemeentelijke rolinvulling en juridische adviezen over de
aanbesteding, zijn niet met de raad gedeeld. De raad is
slechts geïnformeerd over het voornemen advies in te
winnen. Met de raad zijn ook geen overwegingen over het
al dan niet aankopen van het pand gedeeld. Deze vinden in
het college plaats in 2009 en in 2011. De
informatievoorziening is, op basis van de Handreiking, dan
ook als onvolledig te kwalificeren.
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Totstandkoming Cultuurfabriek (juni 2009 – 1 september 2012)
Het college heeft regels en richtlijnen
opgesteld over de wijze waarop het
wil sturen op de uitvoering van de
bouw van de ECI Cultuurfabriek.
Hiertoe heeft het richtlijnen opgesteld
die ingaan op:

3

/

de inhoud van een projectplan.
Voorgeschreven dient te zijn
welke elementen minimaal in een
projectplan terug moeten komen
(doel, budget, tijdsplan), wie dit
projectplan in moet zien en in
welke gevallen college en raad
moeten worden gekend.

/

de inrichting van een
projectorganisatie.
Voorgeschreven dient te zijn hoe
de projectorganisatie er uit moet
zien, of een stuurgroep ingericht
moet worden, welke leden hier
zitting in hebben en welke taken
de verschillende projectleden (en
de projectleider) hebben.

/

de aanbesteding en de regels die
van toepassing zijn voor de
aanbesteding van de restauratie
van de ECI Cultuurfabriek;

/

de wijze waarop de
projectorganisatie toe dient te zien
op de prestaties van externe
partijen waarmee de gemeente in
de ECI Cultuurfabriek
samenwerkt. Voorgeschreven
dient te zijn welke informatie de
externe partij aanlevert en op welk
moment;

/

De ambtelijk verantwoordelijken
(projectleiders/ambtelijke
opdrachtgevers) hebben er tijdens
het project zorg voor gedragen dat
zij op de hoogte waren van:
o de staat waarin het
gebouw verkeerde;
o knelpunten die zich
voordeden tijdens de
uitvoering van het project;

3

Er zijn geen regels en richtlijnen opgesteld voor de wijze van
sturing op de uitvoering van de bouw. Ten aanzien van de
opgesomde aspecten in de norm, kan het volgende worden
geconstateerd.

/

Er is door de gemeente geen projectplan voor het ECI
gemaakt dat ingaat op verschillende inhoudelijke en
procedurele aspecten. Bijvoorbeeld met betrekking tot de
te volgen stappen, wie wanneer betrokken moet worden
etc. Het eerste inhoudelijke projectplan uit 2007 is
ontwikkeld door Roerdelta. Het Programma van Eisen uit
2008 en het haalbaarheidsonderzoek uit 2009 zijn wel
ontwikkeld in opdracht van de gemeente. Doel,
beschikbare budget en tijdsplan zijn in de plannen
opgenomen.

/

Er zijn in de planvormingfase geen duidelijk herleidbare
afwegingen gemaakt over de inrichting van de
projectorganisatie. Er zijn wel keuzes gemaakt.
Bijvoorbeeld over het beleggen van het project bij
PP/Ruimte in de planvormingsfase (over deze keuze is
overigens door sommige ambtenaren kritiek geuit). Of in
2009 het aanstellen van de kwartiermaker bij Welzijn/B&S.
Op bestuurlijk niveau is er aangestuurd op de inzet van
specifieke personen in de projectorganisatie. Taken en
opdracht van deze personen zijn niet duidelijk omschreven.
Daarnaast is er in de samenwerking met Roerdelta een
onderscheid gemaakt tussen een projectgroep en een
planteam (het planteam Roerdelta, dat dan al bestaat).
Medio 2010 worden de planteams Roerdelta en ECI van
elkaar gescheiden. Een formele gemeentelijke
projectorganisatie wordt in de loop van 2009 afgebouwd
vanwege aanbestedingsrechtelijke aspecten.

/

In verkenningen over het al dan niet aanbesteden van de
cascorestauratie en de inbouw, lag de nadruk op de vraag
of er al dan niet sprake was van een overheidsopdracht.
Wanneer er geen sprake was van een overheidsopdracht,
dan zouden aan Volker Wessels gelieerde partijen de
restauratie (en later de inbouw) kunnen realiseren. Hier
wordt vanaf 2009 op aangestuurd vanuit het planteam. De
gevraagde juridische adviezen zijn dan ook toegespitst op
de vraag of er sprake is van een overheidsopdracht (en
dus een noodzaak is tot aanbesteding). Openbare
aanbesteding, in gemeentelijke nota’s ‘in principe het
uitgangspunt’, is niet als vertrekpunt gekozen. Meer in het
algemeen zijn er nauwelijks relaties gelegd met het
gemeentelijk aanbestedingsbeleid (de nota’s Waar voor je
Geld I en Waar voor je Geld II)
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o de mate waarin de kosten
binnen beschikbare
budgetten bleven;
o de mate waarin het doel
van het project reeds was
gerealiseerd en welke
stappen daarvoor nog
gezet moesten worden.

4

4

/

Tijdens de bouw zijn door de
projectorganisatie periodieke
voortgangsrapportages opgesteld
waarin eventuele knelpunten,
dreigende budget- en
termijnoverschrijdingen en de
mate van doelrealisatie aan het
college zijn gecommuniceerd.

/

De (schriftelijke en mondelinge)
informatie die tijdens de
verschillende projectfasen is
aangeboden (zowel van
ambtelijke organisatie naar
college als van college naar raad),
voldoet aan de criteria juistheid,
volledigheid en tijdigheid.

/

Er zijn geen richtlijnen opgesteld voor de wijze van
informatievoorziening van externe partijen richting de
gemeente. De informatievoorziening gebeurde in
vertrouwen. Er heeft veelvuldig informatieverstrekking
vanuit Roerdelta plaatsgevonden.

/

De ambtelijk verantwoordelijken voor het project zijn
telkens nauw betrokken geweest bij de planvorming van
het project. In 2009 wordt de keuze gemaakt dat de
gemeente alleen als ‘toehoorder’ fungeert in de
projectorganisatie voor de ontwikkeling. In 2009 wordt de
interne projectorganisatie wordt afgebouwd. De gemeente
is vanaf dat moment alleen als toehoorder aanwezig bij
overleggen binnen de projectorganisatie voor de
ontwikkeling. Door de kwartiermaker worden wel wensen
en behoeften die zijn geuit in het gebruikersoverleg
voorgelegd aan de bouwer. Op die manier oefent de
gemeente invloed uit op de toekomstige functionaliteit.
Door aanwezigheid bij de overleggen blijft de gemeente,
ondanks dat zij formeel geen rol heeft in de ontwikkeling,
goed op de hoogte van het ontwikkelingsproces. De
gemeente heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de
ontwikkeling. Tijdens de ontwikkeling zijn de grenzen van
dit budget steeds bewaakt.

/

Er zijn geen periodieke voortgangsrapportages in het
onderzoeksdossier aangetroffen. De gemeentelijke
organisatie is wel op de hoogte gehouden van de
voortgang van het project. Er zijn onder meer verslagen
van projectgroepen en werkgroepen in het
onderzoeksdossier aangetroffen. Aangezien de gemeente
geen opdrachtgever van de ontwikkeling van ECI was, blijkt
uit de aanwezigheid van verslagen dat zij wel degelijk op
de hoogte is gehouden van de voortgang (ook wanneer zij
zelf niet aanwezig was bij vergaderingen).

/

De informatie die door het college aan de raad is verstrekt
is juist geweest. De raad is gedurende het gehele proces
echter cruciale informatie onthouden. Deze kwam er in
algemene zin op neer dat de raad niet in staat is gesteld
om de discussie te voeren over de mogelijke rol voor de
gemeente en de risico’s die hieraan verbonden waren, over
de wenselijkheid om tot aankoop over te gaan en over de
samenhangende risico’s die verbonden waren aan de
keuze om niet toe een aanbestedingsprocedure over te
gaan.
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5

/

Het college heeft heldere en
navolgbare afwegingen gemaakt
over de rol van de gemeente ten
aanzien van de ECI
Cultuurfabriek.

/

Het college heeft aan de raad
verschillende mogelijkheden
voorgelegd met betrekking tot de
rol van de gemeente ten aanzien
van de ECI Cultuurfabriek.

/

Het voorstel aan de raad in zake
de ECI Cultuurfabriek biedt inzicht
in de voor- en nadelen en risico’s
van een (mede)eigenaarsrol voor
de gemeente.

5

6

/

Het college heeft verschillende
mogelijke samenwerkingsvormen
met de ECI Cultuurfabriek
onderzocht, op basis waarvan de
raad een heldere afweging heeft
kunnen maken over de vorm van
de samenwerking.

/

Het college heeft aan de raad
verschillende mogelijkheden
voorgelegd met betrekking tot de
vorm van samenwerking met de
ECI Cultuurfabriek.

6

/

Het voorstel aan de raad in zake
de ECI Cultuurfabriek biedt inzicht
in de voor- en nadelen en risico’s
van de mogelijke vormen van
samenwerking.

/

Het college heeft een duidelijke voorkeur gehad voor een
grote mate van zeggenschap, vanwege de omvang van de
investering die de gemeente in de ontwikkeling van het
pand had gedaan. Uit een onderzoek naar de mogelijke
rollen voor de gemeente en de bijbehorende risico’s blijkt
dat de grootste mate van zeggenschap was geborgd in de
rol van (mede)eigenaar. In de rol van subsidieverstrekker
had de rol volgens het rapport de minste zeggenschap (en
liep de gemeente ook het kleinste risico). Dit rapport vormt
mede basis voor het raadsvoorstel van juli 2009, de
intentieovereenkomst en de uiteindelijke aankoop in 2012.

/

De raad is geen keuze ten aanzien van de rolinvulling
voorgelegd. In eerste instantie (tot 2012) is de rolvervulling
formeel open gehouden, doch met een voorkeur voor een
vorm van eigendom (geuit in 2009) als garantiestelling voor
de gemeentelijke investering. In 2012 wordt richting de
raad gecommuniceerd dat het eigendom volgt uit de
besluitvorming van 2009. Dit komt niet overeen met de
beleving van de raad en ook niet met de genomen
besluiten tot dan toe. Het komt ook niet overeen met de
redenering van het college dat er geen sprake is van een
overheidsopdracht, omdat onzeker is dat de gemeente het
eigendom zal verwerven. De raad heeft geen afweging
kunnen maken over mogelijke gemeentelijke rollen, omdat
de raad geen keuze is voorgelegd.

/

Het voorstel bevat geen voor- en nadelen en risico´s van
de eigenaarsrol.

/

In algemene zin kan gesteld worden dat het college niet
expliciet heeft stilgestaan bij verschillende mogelijkheden
voor samenwerking, anders dan hier boven omschreven.
Het college stond in 2009 de rol van subsidieverlener voor
(waar het gaat om samenwerking met de ECI
Cultuurfabriek). Andere mogelijke samenwerkingsvormen
zijn niet geïnventariseerd en aan de raad voorgelegd. Zoals
eerder vermeld heeft de raad geen inzicht in risico´s die
zijn geïnventariseerd met betrekking tot verschillende
rolinvullingen door de gemeente, waaronder die van
eigenaar en subsidieverlener.
Op basis van gesprekken met de beoogde gebruikers
(voormalige instellingen) en de ervaring van de gemeente
met verschillende vormen van samenwerking, is gekozen
om de organisatie en het beheer onder te brengen in één
stichting. Een stichting met een directeur en toezicht op
afstand. Andere opties zijn niet onderzocht door het
college.
De raad heeft geen informatie ontvangen over de
mogelijkheden over de vorm van samenwerking in relatie

/

/
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tot de oprichting van een nieuwe stichting.

/

Het college heeft verschillende
mogelijkheden voor inrichting van
de samenwerking in het kader van
de ECI Cultuurfabriek onderzocht,
op basis waarvan de raad een
heldere afweging heeft kunnen
maken over de inrichting van de
samenwerking.

/

Het college heeft aan de raad de
inrichting van de samenwerking
met de ECI Cultuurfabriek
inzichtelijk gemaakt.

/

Het voorstel aan de raad in zake
de ECI Cultuurfabriek biedt inzicht
in de voor- en nadelen en risico’s
van de inrichting van de
samenwerking.

/

De inrichting van de
samenwerking en van de stichting
is conform de afspraken geschied.

7

7

8

8

De raad heeft keuzes ten aanzien van
de rol en vorm van de samenwerking
met de ECI Cultuurfabriek, helder
beargumenteerd.

/

In de planvormingsfase is aangegeven dat de inrichting van
de stichting diende te voldoen aan de code cultural
governance. Daarbij is gekozen voor een inrichting conform
het directeur-bestuurdersmodel. Andere mogelijkheden zijn
niet expliciet verkend. Dit is ook gecommuniceerd richting
de raad.

/

De inrichting van de samenwerking met de beoogde
stichting is in het haalbaarheidsonderzoek uiteengezet. Bij
de oprichting van de stichting als zodanig is dit onderwerp
niet expliciet onder de aandacht gebracht. Ook is niet
expliciet stil gestaan bij de checks en balances en de
controlerende bevoegdheden die de raad toekomt waar het
gaat om gesubsidieerde instellingen als ECI.

/

Voor- en nadelen en risico´s zijn in het voorstel niet onder
de aandacht gebracht.

De keuze voor de rol en vorm van samenwerking met de ECI
Cultuurfabriek dateert van 3 juli 2009. Er is niet expliciet
stilgestaan bij de wijze van samenwerking met deze stichting.
De nadruk lag in de planvormingsfase met name bij de
realisatie van het complex. De raad niet geïnformeerd over
risico´s verbonden aan de gemeentelijke rol en de vorm van
samenwerking.

Exploitatie Cultuurfabriek (1 september 2012 – 3 november 2013)
Het college van Roermond heeft in de
periode 2009 - 2013
(subsidie)afspraken met de Stichting
ECI vastgelegd over de te leveren
activiteiten en prestaties. Deze
afspraken:

/

zijn specifiek, meetbaar en
tijdgebonden geformuleerd;

/

leggen een expliciete relatie
tussen de te leveren prestaties
van ECI en de door de raad
vastgestelde gemeentelijke visie
en doelen op het gebied van
cultuur;

/

bevatten voorschriften over de

9

9

/

De gemeente geeft subsidie voor één jaar. In het daarbij
behorende subsidiekader zijn algemene doelen
onderscheiden. Daaronder vallen verscheidene
prestatievelden en prestaties die binnen deze periode
behaald moeten zijn. Gezien de aard van de doelen, zijn
sommige doelen concreter dan andere (bijvoorbeeld het
verhogen van de participatie van jongeren versus het
versterken van de culturele infrastructuur). Binnen de
prestatievelden zijn de prestaties verder geconcretiseerd,
bijvoorbeeld de bezoekersaantallen. In een
Uitvoeringsovereenkomst zijn de prestaties verder
uitgewerkt en meetbaar gemaakt. De
uitvoeringsovereenkomst is echter pas maanden na de
opening ondertekend. De eerste maanden van
samenwerking (gedurende de subsidieperiode 2012 tot in
ieder geval januari 2013) ontbrak hierdoor het formele
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wijze waarop ECI Cultuurfabriek
zich dient te verantwoorden over
de behaalde financiële en
inhoudelijke resultaten;

/

De raad stelt conform de
Algemene Subsidieverordening
2008, jaarlijks via de begroting de
subsidiebudgetten vast;

/

Het door het college vastgestelde
subsidieplafond ten aanzien van
de ECI Cultuurfabriek, is helder
gecommuniceerd richting de raad;

/

10

10

/

/

Het proces van subsidieverlening
inzake ECI Cultuurfabriek
(aanvraag, toekenning,
verantwoording etc.) is conform
de Algemene Subsidieverordening
2008;

/

/
/

De raad van Roermond heeft
conform de Algemene
Subsidieverordening 2008, zijn
bevoegdheden uitgeoefend;

/

Het proces van
informatievoorziening en
verantwoording richting de raad, is
conform de Algemene
Subsidieverordening 2008.

De gemeente Roermond heeft in de
periode 2009 -2013 op ambtelijk en
bestuurlijk niveau afspraken gemaakt
met ECI Cultuurfabriek over:
11

/

/

de rollen, taken en
verantwoordelijkheden van
betrokkenen, zodat duidelijk is wie
waarover op welke titel spreekt;

/

/

11

kader voor af te leggen prestaties.
Er wordt in het subsidiekader verwezen naar de
gemeentelijke beleidsnota’s die zijn opgesteld
(Museumnota, Cultuurnota en Visie en Ambitie voor het
poppodium). Deze vormen volgens het subsidiekader de
overkoepelende kaders waarbinnen de subsidieverlening
aan ECI plaatsvindt. In de subsidieafspraken wordt niet
expliciet en concreet een relatie gelegd met de doelen uit
deze nota’s.
In de subsidiekaders wordt slechts summier ingegaan op
specifieke wijzen van verantwoording voor Stichting ECI. Er
is slechts vermeld dat de stichting in een jaarverslag dient
in te gaan op de toepassing van de Code Cultural
Governance. Voor Stichting ECI gelden met betrekking tot
de verantwoording de algemene eisen zoals die in de ASV
van 2008 zijn neergelegd.
Het college verleent en beschikt. De raad stelt conform de
subsidieverordening de algemene subsidiebudgetten in de
begroting vast.
In een raadsinformatiebrief is in februari 2012 richting de
raad de bedragen voor subsidie gecommuniceerd (de
subsidieplafonds). Het gaat om subsidieplafonds exclusief
een subsidie voor de huur. Hierover ontstaat in 2012
discussie tussen stichting en gemeente.
De inrichting van het subsidieverleningsproces is conform
de subsidieverordening (aanvraag, tussenrapportage en
verantwoording in een jaarverslag). Vanwege ontstane
discussie over de omvang van de subsidie en de financiële
problematiek, is afgeweken van uiterlijke termijnen.
De raad heeft conform de ASV, de budgetten voor
subsidies vastgesteld. De raad komt op basis van de
verordening geen andere bevoegdheden toe.
De algemene subsidieverordening stelt geen specifieke
eisen aan de verantwoording richting de raad. Met
betrekking tot de informatievoorziening kan worden gesteld
dat de raad is geïnformeerd over de subsidiekaders. De
raad wordt pas enkele maanden na subsidieverlening
geïnformeerd over het gegeven dat er discussie bestaat
over de omvang van de subsidie.

Het blijkt niet dat de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk
niveau expliciete afspraken heeft gemaakt over de wijze van
overleg en over verantwoording (anders dan opgenomen in de
Algemene subsidieverordening). Ten aanzien van de in de
norm opgesomde aspecten kan het volgende worden
geconstateerd.

/

Rollen, verantwoordelijkheden en taken zijn niet duidelijk
vastgelegd en in de praktijk bestaat er over en weer

Rapport GO 13872 / Onderzoek ECI Cultuurfabriek

121

/

de wijze waarop de gemeente
Roermond en ECI Cultuurfabriek
gezamenlijk monitoren (via
formele stukken, maar ook via
informele afstemmingsmomenten
en onderling contact) in hoeverre
de vooraf overeengekomen
prestaties zijn behaald;

/

de wijze waarop bestuurlijk en
ambtelijk contact plaatsvindt over
te behalen prestaties,
ontwikkelingen en knelpunten die
zich voordoen;

/

/

/

de consequenties van het
eventueel niet behalen van
overeengekomen prestaties door
ECI Cultuurfabriek;

/

de controlerende rol van de raad
op de prestaties van ECI
Cultuurfabriek en de
informatievoorziening die bij deze
rol past.

/

/

onduidelijkheid en ook ergernis over de uitoefening van
rollen. De gemeente is sterk betrokken bij de stichting en
heeft naar aanleiding van financiële problematiek onder
meer aanvullende eisen aan de verantwoording gesteld
(bijvoorbeeld een tweewekelijks financieel overzicht). De
rolverdeling met betrekking tot de benoeming van de Raad
van Toezicht is na de oprichting niet conform de eisen van
de Code Cultural Goverance.
Er zijn, anders dan in de Algemene subsidieverordening,
geen specifieke eisen gesteld aan de wijze van
inhoudelijke verantwoording. Er is onder meer discussie
ontstaan over de manier en de inhoud van
verantwoordingsinformatie.
In de praktijk zijn verschillende wijzen van overleg. In de
opstartfase heeft er een tweewekelijks overleg
plaatsgevonden tussen het afdelingshoofd Welzijn en de
directeur van de stichting ingesteld. Daarnaast is er een
bestuurlijk overleg, waar de portefeuillehouder ECI bij
aanwezig is. Tevens zijn er budgetoverleggen geweest.
Ook zijn er tal van andere informele
afstemmingsmomenten. De gemeente is in de praktijk sterk
betrokken bij de exploitatie.
De consequenties van eventueel niet behalen van
prestaties zijn, anders dan in de Algemene
subsidieverordening, niet omschreven.
De raad is zeer summier geïnformeerd over de
verantwoording van Stichting ECI. De subsidieverordening
vereist dit overigens ook niet, verantwoording vindt plaats
in de p&c-documenten van de gemeente. De raad is niet
geïnformeerd over incidentele subsidieverlening (omdat
deze binnen de kaders past). De raad is wel geïnformeerd
over de ontstane financiële problematiek bij de stichting.

Normen t.a.v. informatievoorziening aan de raad
Artikel 169 Gemeentewet

/

Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college
gevoerde bestuur.

/

Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

/

Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken
ervan in strijd is met het openbaar belang.

/

Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid,
onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn
wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
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Indien de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder f, geen uitstel kan lijden, geven zij in
afwijking van het vierde lid de raad zo spoedig mogelijk inlichtingen over de uitoefening van deze bevoegdheid en het
terzake genomen besluit.
Handreiking Actieve en Passieve Informatieplicht – gemeente Roermond (2008)
Algemeen

/

Het college verstrekt de raad / raadsleden in het kader van zijn actieve en passieve informatieplicht informatie:
-

/

gedurende het gehele beleids- en besluitvormingsproces;
tijdig (bijvoorbeeld zodra een incident, voorval of uitkomst uit een onderzoek bekend is);
aan alle raadsleden en commissieleden (de commissieleden met uitzondering van de documenten ten aanzien
waarvan geheimhouding is opgelegd);
alle informatie die de raad nodig heeft om zijn taken naar behoren uit te kunnen voeren;
in ieder geval wordt de raad geïnformeerd als sprake is van:
een complexe zaak, gezien de veelheid aan belangen of betrokkenen en / of het grote aantal raakvlakken met
andere beleidsterreinen;
een onderwerp dat maatschappelijk of mediagevoelig is;
een onderwerp dat aanzienlijke bestuurlijke, financiële of juridische consequenties of risico’s heeft of kan
hebben;
zaken die in een (College) Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.

Daarnaast geldt dat:
-

-

er geen onderscheid wordt gemaakt tussen raads- en collegebevoegdheden (om het college effectief te
kunnen controleren over de uitoefening van de collegebevoegdheden dient de raad ook daarover
geïnformeerd te worden);
een raadslid voor informatie geen beroep hoeft te doen op de Wet openbaarheid van bestuur.
coalitie- en oppositiepartijen dezelfde informatie ontvangen;
de (formuleringen in de) besluitenlijsten van het college volledig, helder en begrijpelijk dienen te zijn.

Hoeveelheid informatie

/

Het college verstrekt informatie:
-

/

in principe op hoofdlijnen maar wel volledig;
over details alleen als sprake is van politieke relevantie of indien daar specifiek om wordt gevraagd;
qua hoeveelheid afgestemd op de aard van de zaak;
op grond van een afweging met betrekking tot welk doel en welke bevoegdheid van de raad de informatie
wordt gegeven.

Raadsvoorstellen bevatten te allen tijde de voor het nemen van een besluit benodigde informatie of verwijzen
daarnaar. De informatie waarnaar wordt verwezen (en dat kan ook zijn eerdere besluitvorming, correspondentie,
externe adviezen) dient in ieder geval ter inzage te liggen.

Informatiemiddelen

/

De raad wordt met name actief geïnformeerd door middel van:
-

openbare én niet-openbare besluitenlijsten van het college;
raadsinformatiebrieven;
commissie-informatiebrieven;
ingekomen stukken commissievergaderingen (commissienotities);
mededelingen van de portefeuillehouders in de vergaderingen van de commissies;
commissievoorstellen.
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Algemene informatie wordt verstrekt via ter inzage legging in de leeskamer en / of via de internetsite (straks:
raadsinformatiesysteem) van de gemeente Roermond.
Normen t.a.v. goed openbaar bestuur
Code voor goed openbaar bestuur

/

Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft in zijn gedrag het
goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
-

/

Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en maatregelen die nodig zijn om
de gestelde doelen te behalen.
-

/

Verantwoordelijk voor behalen en bijstellen doelen
Doelgerichte samenwerking
Bestuur draagt zorg voor afstemming doelen met partijen in en om de organisatie
Bestuur draagt zorg voor de vertaling van doelen in uitvoerbaar en handhaafbaar beleid
Het bestuur maakt duidelijk wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor welke doelen
Bestuur richt de organisatie effectief in op het bereiken van de doelen en is daarop aanspreekbaar

Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming zijn met
geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen.
-

/

Openheid over procedures en besluiten
Toegankelijk maken relevante informatie
Ontvankelijke houding m.b.t. signalen
Naleven wet- en regelgeving
Gewetensvol handelen

Beslissingen en maatregelen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en binnen bevoegdheid
bestuur
Rechtmatige inning, beheer en besteding middelen
Beslissingen en maatregelen zijn inhoudelijk en procedureel te rechtvaardigen

Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in.
-

Het bestuur laat zich controleren op zijn functioneren en is daar op aanspreekbaar.
Het bestuur schept een klimaat waarin de organisatie leert van eventuele fouten en andere ervaringen

Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden
Normen t.a.v. Wet openbaarheid van Bestuur
Wet openbaarheid van bestuur

/
/

/

Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie
overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.
Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de
voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische
bestuursvoering.
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze,
dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, dat
deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen.

Normen t.a.v. cultural governance
Governance code Cultuur

/
/

Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.
Het bestuur kiest het besturings-model van de organisatie bewust.
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/
/
/
/
/
/
/
/

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken,
bevoegdheden en werkwijze.
De raad van toezicht stelt rechts-positie en bezoldiging van het bestuur zorgvuldig vast en is hierover zo open
mogelijk.
De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en
onafhankelijkheid.
De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding
daar tegenover staat.
Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hier op
toe.
Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe
controle.
Als de organisatie over een directie beschikt is het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de directie.

Normen t.a.v. archief- en dossiervorming
Archiefwet

/

De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende en archiefbescheide in goede, geordende en
toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in
aanmerking komende archiefbescheiden.

Archiefregeling

/
/

/

De zorgdrager zorgt ervoor dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door
hem toe te passen kwaliteitssysteem.
De zorgdrager zorgt ervoor dat van elk van de archiefbescheiden te allen tijde kan worden vastgesteld:
de inhoud, structuur en verschijningsvorm bij het ontvangen of opmaken ervan door het overheidsorgaan, een
en ander voor zover deze aspecten kenbaar moesten zijn voor de uitvoering van het betreffende werkproces;
wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het door het overheidsorgaan werd ontvangen of
opgemaakt;
de samenhang met andere door het overheidsorgaan ontvangen en opgemaakte archiefbescheiden;
de met betrekking tot de archiefbescheiden uitgevoerde beheeractiviteiten;
de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur waarmee de archiefbescheiden worden bewaard of
beheerd.
De zorgdrager zorgt ervoor dat de onder hem ressorterende overheidsorganen beschikken over een actueel,
compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij dat overheidsorgaan berustende archiefbescheiden,
geordend overeenkomstig het ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur. Indien
de ordeningsstructuur tussentijds wordt aangepast, wordt de oorspronkelijke versie tezamen met de nieuwe versie
bewaard.
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Bijlage 8. Annotatie
1

Notulen informatieve bijeenkomst, 15 mei 2013. Presentatie cijfers door RvT.
Raadsvoorstel, Instelling commissie van onderzoek inzake ECI, voorstel 4 december 2013, besluit 19
december 2013.
3
Informatie ten behoeve van onderzoeksbureaus i.h.k.v. offerteaanvraag van de
onderzoekscommissie ECI, 23 januari 2014.
4
Adviescommissie college van B&W gemeente Utrecht, Het filmhuis voorbij, filmpresentatie in Utrecht,
maart 2002, p. 13
5
Art 3 van de Archiefwet bepaalt dat overheidsorganen verplicht zijn de onder hen berustende
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.
6
Zie de artikelen 16 tot en met 18 waarin vereisten zijn opgenomen voor de kwaliteit, context en
authenticiteit en de ordeningsstructuur zijn opgenomen.
7
Masterplan RoerDelta Roermond, oktober 2001, hoofdstuk 1, onder het kopje ‘Inleiding’.
8
Masterplan RoerDelta Roermond, oktober 2001, hoofdstuk 5.
9
Masterplan RoerDelta Roermond, oktober 2001, hoofdstuk 1 onder het kopje ‘Doelstellingen’.
10
e
Plan van Aanpak RoerDelta – 1 fase, 10 juli 2008, p. 7.
11
e
Plan van Aanpak RoerDelta – 1 fase, 10 juli 2008, p. 2.
12
Masterplan RoerDelta te Roermond, 31 juli 2005, pp. 38-39.
13
Memo, Stand van zaken ECI, 1 juni 2007, p. 1.
14
Memo, Stand van zaken ECI, 1 juni 2007, p. 1.
15
Raadsinformatiebrief inzake dienstreis, 17 september 2007.
16
Brief, Ontwikkeling ECI-complex Roermond, 1 maart 2007, geen paginanummer .
17
Memo, Stand van zaken ECI, 1 juni 2007, p. 1.
18
Memo, Stand van zaken ECI, 1 juni 2007, , p. 2.
19
Memo, Stand van zaken ECI, 1 juni 2007, , p. 2.
20
Memo, Stand van zaken ECI, 1 juni 2007, p. 2.
21
Brief, ECI-complex, 18 juni 2007.
22
Memo, ECI, 2 juli 2007, p. 2.
23
Gespreksnotitie ECI-Complex, 10 juli 2007, p. 1.
24
Raadsnotulen, 28 juni 2007, p. 233.
25
Raadsnotulen, 28 juni 2007, p. 233.
26
Raadsnotulen, 28 juni 2007, p220, p. 233; p. 238; p. 220.
27
Raadsnotulen, 28 juni 2007, p. 233
28
Raadsnotulen, 18 oktober 2007, p. 386.
29
Raadsnotulen, 8 november 2007, p. 427.
30
Raadsnotulen, 8 november 2007, pp. 410-411.
31
Raadsnotulen, 8 november 2007, p. 452.
32
Memo, ECI, 2 juli 2007, p. 1-2.
33
Memo, Stand van zaken ECI, 1 juni 2007.
34
Herbestemming ECI Complex Roermond, Visie en programma, p. 21.
35
Uitnodiging bijeenkomst ECI, geen paginanummer.
36
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders, Restauratie/herbestemming ECI-complex, datum
indiening: 23 oktober 2007, datum/agendapunt B&W-vergadering: 30 oktober 2007, p. 3.
37
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders, Restauratie/herbestemming ECI-complex, datum
indiening 23 oktober 2007, datum/agendapunt B&W-vergadering: 30 oktober 2007, p. 1.
38
Raadsinformatiebrief inzake ECI-complex, 30 oktober 2007, p. 1.
39
Gespreksnotitie ECI-Complex, 30 november 2007, geen paginanummer.
40
Herbestemming ECI Complex Roermond, visie en programma, p. 14.
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Herbestemming ECI Complex Roermond, visie en programma, p. 20.
Raadsinformatiebrief inzake ECI-complex, 30 oktober 2007.
43
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders, Restauratie/herbestemming ECI-complex, datum
indiening: 23 oktober 2007, datum/agendapunt B&W-vergadering: 30 oktober 2007, p. 3.
44
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders, Restauratie/herbestemming ECI-complex, datum
indiening; 23 oktober 2007, datum/agendapunt B&W-vergadering: 30 oktober 2007, p. 1.
45
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond,
Restauratie/herbestemming ECI-complex, datum indiening: 23 oktober 2007, datum/agendapunt B&Wvergadering: 30 oktober 2007.
46
Raadsinformatiebrief inzake ECI-complex, 30 oktober 2007, p. 2.
47
Notulen gemeenteraad, 30 oktober 2007.
48
Raadsinformatiebrief inzake ECI-complex, 30 oktober 2007, p. 2.
49
Artikel 43-vragen inzake De Azijnfabriek, 21 juni 2007 en Artikel 43-vragen inzake aanbod jongeren
Azijnfabriek, 12 april 2007.
50
e
Plan van Aanpak RoerDelta – 1 fase, 10 juli 2008, p. 2.
51
Bestemmingsplan Roerdelta fase 1, p. 3.
52
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond, raadsvoorstel
Roerdelta/cultuureiland ECI, behandeling in eerste termijn, datum indiening: 19 mei 2009,
datum/agendapunt B&W-vergadering: 26 mei 2009..
53
Intentieovereenkomst Ontwikkeling Cultuureiland ECI, 11 februari 2009, p. 2.
54
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders, Uitwerking plannen Cultuureiland ECI, datum indiening:
6 april 2009, datum/agendapunt B&W-vergadering: 14 april 2009, p. 4.
55
Gespreksnotitie ECI-Complex, 30 november 2007.
56
Functioneel-ruimtelijk Programma van Eisen ECI-complex Roermond – offerte, p. 3.
57
Concepteindrapportage Functioneel-ruimtelijk Programma van Eisen Cultuureiland ECI, 21 maart
2008, p. 4.
58
Gespreksnotitie ECI-Complex/CK, 16 mei 2008, p. 1.
59
Gespreksnotitie ECI-Complex/Filmhuis, 16 mei 2008, p. 1.
60
Gespreksnotitie ECI-Complex/Stichting Moordzaken, 16 mei 2008, p. 1.
61
Concepteindrapportage Functioneel-ruimtelijk Programma van Eisen Cultuureiland ECI, 21 maart
2008, p. 23.
62
E-mailcorrespondentie, 27 maart 2008.
63
Concepteindrapportage Functioneel-ruimtelijk Programma van Eisen Cultuureiland ECI, 21 maart
2008, p. 9.
64
E-mailcorrespondentie, 28 maart 2008..
65
Functioneel-ruimtelijk programma van eisen ECI-complex Roermond – Eindrapport, p. 11.
66
Uiteraard met uitzondering van de basisschool en de stichting kinderopvang.
67
Notulen Bonnefantenmuseum/Stedelijk Museum Roermond, 15 februari 2008, en Standpunten
Bonnefanten t.a.v. Cultuureiland ECI, geen datum.
68
Notulen Bonnefantenmuseum/Stedelijk Museum Roermond, 15 februari 2008.
69
E-mailcorrespondentie, 30 mei 2008.
70
Functioneel-ruimtelijk programma van eisen ECI-complex Roermond – Eindrapport, p. 35.
71
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72
E-mailcorrespondentie, Gespreksnotitie overleg 16 mei 2008.
73
Gespreksnotitie ECI-Complex/CK, d.d. 16 mei 2008, pp. 1-2.
74
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Gespreksnotitie ECI-Complex/CK, 16 mei 2008, p. 1, Gespreksnotitie ECI-Complex/Filmhuis, 16 mei
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75
Functioneel-ruimtelijk programma van eisen ECI-complex Roermond – Eindrapport, p. 34.
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Functioneel-ruimtelijk programma van eisen ECI-complex Roermond – Eindrapport, p. 33.
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond, Profilering Cultuureiland
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