
   
Bijdrage Bert Beekman, Oordeelsvormende vergadering 
OV02. Eénmalig krediet verbouwing Kuiperplein 31 
 
Voorzitter, 
 
Vanuit het raadsbesluit vraagt het college  aan de raad om akkoord te gaan met een éénmalige 
subsidie van € 200.000,00. De subsidie stellen we beschikbaar ten behoeve van de verbouwing van 
Kuiperplein 31. Het college geeft aan dat dekking gaat plaatsvinden vanuit de bestaande subsidie. 
 
Wat betekent dit nu? Het gebouw aan het Kuiperplein is dringend aan een renovatie toe, dat hebben 
we maandag 26 september 2016 met eigen ogen kunnen aanschouwen. Tot zover kan de VVD Ede 
meegaan met het besluit.  
 
Maar in het besluit wordt ook melding gemaakt van een memo over talentontwikkeling aan het 
Kuiperplein. Daar moeten we kennis van nemen. Nou de VVD Ede heeft kennis genomen van dit 
document. En we zijn geschrokken. Het college wil naast de nu gevraagde € 200.00,00 ook nog bijna 
€ 260.000,00 beschikbaar stellen voor het opstarten van de genoemde talentontwikkeling.  Als 
goedmakertje wordt gemeld dat alles uit bestaande budgetten wordt gehaald. Bestaande budgetten 
of niet bestaande budgetten, iedere euro is slechts éénmaal uit te geven. Iedere gemeentelijke euro 
wordt opgebracht door onze inwoners. Daar hebben we het over. 
 
In hetzelfde memo is sprake van een exploitatietekort (zeg maar tekorten in de bedrijfsvoering) van  
€ 47.000,00 per jaar. Je gaat iets starten en calculeert standaard tekorten in. En dan zijn we er nog 
niet. Uit het memo blijkt dat er ook nog geld van andere projecten naar dit project geboekt gaat 
worden. Ik citeer: ”Voor overige dekking en doorloop in 2017 zal worden bekeken hoeveel werkelijk 
nodig is, dan wel gekeken worden of vanuit andere projecten een bijdrage geleverd kan worden. “. 
Einde citaat.  
 
Goed, we moeten kennis nemen van het memo, maar in feite kunnen wij, als VVD Ede, er niets mee. 
Besluitvorming over hetgeen in het memo genoemd wordt is voor 100% een college 
verantwoordelijkheid.  
 
De VVD Ede wil akkoord gaan met een éénmalige subsidie om een éénmalige verbouwing van het 
pand. De VVD Ede vindt het absurd dat er méér dan een kwart miljoen euro’s door het college in een 
bodemloze put wordt gestort. Dat geld kan veel beter worden besteed. Zo wil de VVD Ede niet 
omgaan met geld van de inwoners van Ede.  
 
Vraag: 
Kan het college een sluitende meerjaren business case opstellen? 
 
Voorzitter, dank u wel.    

VVD Ede, Bert Beekman 


