Vergadering gemeenteraad 12 november 2015
Agendapunt 5D: BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR INVULLING
BREEDUIT
Raad
De heer HOEKSTRA zegt dat een gezamenlijk proces is doorlopen op zoek naar een passende
invulling voor dit pand, dat langer dan gewenst leegstaat. Twee vleugels van dit pand zullen een
invulling krijgen. Dit feit is voor zijn fractie een aanleiding om ook aandacht te vragen voor het
middengedeelte van het pand, waar zo veel mogelijk is. Juist ook omdat dit pand in een wijk staat
waar zo veel initiatieven en ideeën leven. Met deze motie roept zijn fractie het college op om open
te staan voor initiatieven vanuit de wijk en voor mensen of organisaties vanuit de Westereng, die
zich bereid tonen het beheer en de exploitatie van de middenruimte op zich te willen nemen.

Motie
De gemeenteraad van Bussum, in vergadering bijeen op 12 november 2015,
overwegende:
 dat het pand BreedUit geschikt gemaakt worden voor het vestigen van een nieuwe school
van Stichting Elan;
 dat voor de centrale hal en de ruimten in het middendeel van BreedUit na de verbouwing /
compartimentering nog geen nieuwe functie of gebruiker is;
 dat zolang de centrale ruimte van BreedUit nog geen nieuwe functie heeft, de gemeente
voor het beheer zorgt;
 dat het pand BreedUit op een centrale locatie in de wijk Westereng ligt en de centrale
ruimte in het gebouw met de verbouwing prima geschikt en toegankelijk gemaakt kunnen
worden voor initiatieven en verengingen uit de buurt;
 er elders diverse succesvolle initiatieven zijn waarbij bewonerscollectieven het beheer en
de exploitatie van ruimten hebben overgenomen;
 de gemeente baat heeft bij een betere benutting en daarmee een hogere opbrengst van het
pand;
roept het college op:
 open te staan voor initiatieven vanuit de wijk en mensen of organisaties vanuit de
Westereng die zich bereid tonen het beheer en de exploitatie van de middenruimte op zich
te willen nemen,
en gaat over tot de orde van de vergadering.
Fractie van de PvdA
De heer KWEKKEBOOM ziet de toegevoegde waarde van deze motie niet. Hij gaat ervan uit dat
als de ruimte op dit moment nog niet is gevuld en er doet zich een gelegenheid voor om wel
invulling aan die ruimte te geven, dit college daarmee zal instemmen. Voor hem is één en één
twee.
De GOP zal het raadsvoorstel steunen.
Mevrouw VAN TILBURG vindt het fijn dat de contouren zichtbaar zijn voor de invulling van het
middenschip. Ze hoopt dat het niet alleen bij de contouren blijft, maar dat er daadwerkelijk invulling
aan wordt gegeven. Het CDA vindt het belangrijk dat de raad openstaat voor ideeën van andere
partijen en organisaties, maar wil dit niet beperken tot de Westereng. Ze stelt daarom voor om het
woord "Westereng" uit te motie te schrappen.

De heer BEZOEN begint met benoemen dat hij niet de kans voorbij wil laten gaan om nog het
woord te voeren in zijn laatste echte raadsvergadering. In de veertien jaar dat hij in de raad zit, is
hij en de raad bijna veertien jaar volcontinu bezig geweest met de brede school. Het is geen
geheim dat vanaf de eerste dag de VVD geen voorstander was van de brede school zoals die in
eerste instantie werd ingevuld. Hij was daarom zeer verheugd om in enkele
commissievergaderingen te mogen horen van een van de grootste voorstanders van de brede
school, dat het idee brede school niet meer werd ondersteund. Dit gaf ook meteen de ruimte om
naar een betere invulling van deze locatie te kijken. Hij vindt dat een goed plan is ontwikkeld. De
locatie zal worden ingevuld op een manier die voor iedereen beheersbaar is. Hij zou bijna willen
zeggen dat hij wat dit onderwerp betreft met een gerust hart de raad kan verlaten.
De eerste keer dat hij de motie lag, dacht hij dat er een stuk was weggevallen. Hij mist de
boodschap van de motie. In de motie wordt iets gevraagd wat in Bussum normaal beleid is. Het
college en de ambtenaren die hiermee bezig zijn, spreken met alle belanghebbenden en dus ook
met de bewoners. De VVD ziet niet de toegevoegde waarde van deze motie en zal haar niet
steunen.
De heer SWEIJEN heeft geen opmerkingen over het raadsvoorstel, dat de steun van zijn fractie
heeft. Over de motie heeft hij twee vragen. Waarom de beperking tot de Westereng? Hart voor
Bussum meent dat dit breder moet worden getrokken. Als dit punt wordt aangepast, kan zijn fractie
daarin meegaan. Hij herinnert zich dat destijds in de commissie voldoende ruimte zou zijn voor
andere functies, onder andere het kind-talentcentrum (ktc). Wat voegt de motie nu toe aan wat
reeds in de commissie is besproken?
Mevrouw BOUDEWIJNSE maakt duidelijk dat GroenLinks dit een prachtig plan vindt met een
goede invulling van Breeduit. Haar fractie steunt dit raadsvoorstel.
GroenLinks vraagt zich ook af wat de toegevoegde waarde is. Ze meent dat het gevraagde al in
het raadsvoorstel is opgenomen. Ze vindt de motie overbodig, maar zal haar wel steunen.
Mevrouw SLUITER steunt het raadsvoorstel. Toen ze de motie van de PvdA onder ogen kreeg,
heeft ze enige tekstexegese gedaan. Volgens haar stond het anders in het voorstel. Kan het
college haar exegese inkoppen en zeggen dat de motie niet nodig is?

College
Wethouder DE RIDDER is blij met deze unanieme steun voor dit voorstel. Ze is tevreden dat voor
het einde van de raadsperiode een nieuwe invulling van Breeduit is gevonden. De heer Hoekstra
heeft gelijk dat het middendeel nog niet is gevuld. Het college heeft wel aangegeven open te staan
voor nieuwe invulling. Het is bekend dat het KTC bezig is met plannen voor die invulling. Het
college heeft de motie gelezen als iets dat geheel in lijn is met het beleid dat ook door de fusieraad
is afgesproken met betrekking tot burgerparticipatie. Ze meent dat mag worden aangenomen dat
dit het uitgangspunt zal worden voor de nieuwe raad en het nieuwe college. In die optiek staat het
college sympathiek tegenover de motie. Het college kan de motie overnemen.

Raad
De heer HOEKSTRA zegt dat zijn fractie de motie heeft opgesteld tegen de achtergrond van de
visie die in de fusieraad wordt ontwikkeld over actief en participatief opereren. Het gaat om meer
dan het zeggen en visie uitdragen. Het gaat ook om het gesprek aangaan en de behoefte
opzoeken. Nu het college heeft aangegeven de motie te willen overnemen, ziet hij geen noodzaak
haar nog aan de raad voor stemming voor te leggen. De PvdA trekt de motie in.

