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De stichting Energiehuis heeft medio 2014 bij de gemeente aangegeven in financiële
problemen te verkeren. Daarop is onderzoek gedaan naar de oorzaken en zijn
aanbevelingen gedaan. In dit raadsvoorstel wordt u nader geïnformeerd over het voorstel
van stichting Kunstmin om de exploitatie van het Energiehuis over te nemen. Daarbij
worden ToBe en Bibelot, nu nog medebestuurders in de stichting, onderhuurders. De
afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van een meerjarenbegroting voor de
exploitatie van het Energiehuis. Daarbij is gebleken dat de kosten van de exploitatie van
het gebouw hoog zijn. In de nieuwe exploitatie krijgen alle gebruikers de werkelijke lasten
doorberekend. ToBe zal de voor de lastenstijging een oplossing moeten vinden binnen
het reorganisatieplan en Kunstmin ziet kans om dit binnen de lopende begroting op te
vangen. Bibelot en Hollands Diep hebben die mogelijkheden onvoldoende. De stichting
Energiehuis wordt in 2016 opgeheven. Om de tekorten aan te zuiveren wordt voorgesteld
een bijdrage van de gemeente te doen vanuit de Post Onvoorzien. De gemeente en de
partners in het energiehuis hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken dat het
Energiehuis de komende jaren een levendige plek in de Dordtse samenleving is. Er is
wederzijds vertrouwen dat de nieuwe organisatie en exploitatie toekomstbestendig zal
blijken te zijn.
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De raad stemt unaniem in met het voorstel. Motie 11 is aangenomen en motie 12 is
ingetrokken.

Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00
Dhr. Van Loon (horeca ondernemer) spreekt in.
Wethouder geeft aan dat bestuurlijk per kwartaal, en waar nodig maandelijks,
gerapporteerd zal worden. Met de raad zal halfjaarlijks de informatie gedeeld worden,
tenzij de situatie vraagt om meer directe informatievoorziening.
Besluit: Bespreekpunt middagraad 15 december.
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M12 Motie Energiehuis
Algemeen
K. Kruger (GroenLinks) - InitiatiefC.A. van Verk (Partij van de Arbeid) - Initiatief
Ingetrokken, 15-12-2015
M11 Motie ToBe
Algemeen
K. Kruger (GroenLinks) - InitiatiefC.A. van Verk (Partij van de Arbeid) - Initiatief
Aangenomen, 15-12-2015

