Standpunt van 6KB over burgerinitiatief MCC
Onderstaand standpunt is, namens de 6KB-fractie,
verwoord door de fractievoorzitter Wil Vennix.
6KB heeft het burgerinitiatief goed bestudeerd en is tot de volgende conclusies gekomen:
 Formeel / procedureel klopt het niet helemaal met de termijnen van indiening. Gelukkig
wil echter geen van de fracties daar een hard punt van maken. Het gegeven dat de
verordening pas in werking is getreden en dat de gemeente de termijn van 2 weken niet
nodig had om de handtekeningen te controleren, zijn daarvoor de argumenten.
 En dan ligt nu de vraag voor of het verzoek voldoet aan de gestelde voorwaarden. Gelet
op het doel van het burgerinitiatief – burgers betrekken bij het bestuur – heeft 6KB dit
welwillend en vanuit een zeer positief vertrekpunt bekeken. Maar tevens met een eerlijke
en realistische insteek.
 Vastgesteld moet worden dat de raad hier deze periode al talloze malen over gesproken
heeft en ook enkele malen besluiten over heeft genomen. Bijv. bij de vaststelling van het
beleidsprogramma in 2006, de financiële daarvan en het gewijzigde beleidsprogramma in
2007. Het cultureel centrum op het mavo-terrein was daarbij steeds een prominent
onderdeel. Heel duidelijk: motie raadsvergadering 15 maart 2007 (14 tegen 3). En zeer
recent nog op 18 december 2008, toen een raadsmeerderheid duidelijk uitsprak geen
argumenten te zien om in te gaan op de oproep van de actiegroep MCC aan de Vrijthof
om terug te komen op de besluitvorming.
 Raad heeft dus diverse besluiten genomen. Vraag is of sprake is van nieuwe
omstandigheden.
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1. Plan actiegroep MCC aan de Vrijthof: hierover heeft de raad en ook onze fractie zich al
meermalen uitgelaten. Het plan is onvoldragen, onvolledig en financieel gezien gebaseerd
op
drijfzand.
2. Optie Rabobank. Over de rol van de Rabobank in dit dossier heeft 6KB zich al eerder
uitgelaten: die heeft slechts tot onduidelijkheid en verwarring geleid. Het enige nieuwe
aan de positie van de Rabobank is dat men de laatste tijd geen mededelingen meer doet.
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4. Initiatief ondernemers Korte Gelderstraat: Interessant initiatief, wil 6KB graag in
meedenken. Maar staat los van de vraag of het mcc hier komt.
5. Appartementen en 6. Kredietcrisis: Cruciaal onderdeel van de Bouwen voor cultuurdeal is nu juist dat het risico van de koopappartementen bij de ontwikkelaar is gelegd.
Bovendien komt een substantieel deel van de appartementen in de huursfeer (6KB heeft
zich daar vanaf het begin sterk voor gemaakt) en worden ze in de tijd gespreid gebouwd.
Overigens: de actiegroep vergelijkt qua financiën alleen een MCC op het mavoterrein met
een MCC op de Rabolocatie en zegt niets over de opbrengsten van de andere locaties.
Betekent dat niet dat men de appartementenplannen daar gewoon intact laat?
 Nog niet zo lang geleden stond de Vrijthof vol en zat later Elckerlijc vol met mensen die
van ons gemeentebestuur eisten om eindelijk een nieuw cultureel centrum te bouwen.
Eindelijk, na vele tientallen jaren, zijn we zo ver dat de plannen uitgevoerd kunnen
worden. De locatie is er, de financiën zijn er, de spade kan hopelijk snel de grond in. Het
wekt dan ook grote verbazing om te zien dat dit plan op zoveel weerstand stuit. Ziet men
niet dat de bestaande gebouwen – Elckerlijc, muziekschool, bieb – in toestand
achteruithollen en zelfs bijna aan het verkrotten zijn? We hebben nu de kans om door te
pakken en een prachtig centrum te bouwen. Doen we dat of kiezen voor vertraging, uitstel
of zelfs afstel? Iedereen weet dat je van een bankgebouw niet snel even een cultureel
centrum kan maken. Iedereen weet dat de praktische problemen zich altijd pas tijdens de

uitwerking openbaren. Het begint met een idee, dan wordt het een plan, dat wordt
uitgewerkt ... en dan komen de problemen.
Nu besluiten om alsnog de Rabobank-locatie te gaan onderzoeken betekent een enorme
vertraging. Nog afgezien van de vraag of het lopende proces juridisch gezien nog wel af te
breken is, willen wij deze vertraging niet. Hilvarenbeek heeft eindelijk concreet uitzicht
op een nieuw cultureel centrum. Die kans mogen we niet voorbij laten gaan.

