
 

 

 

 

Aan het College van B&W 

Postbus 12345 

5200 GZ  ’s-Hertogenbosch 

 

 

Rosmalen, 21 maart 2016 

 

Vragen ex art. 33 RvO over ontwikkelingen Verkadefabriek     

    

 

 

Geacht College, 

In de vergadering van  22 november 2015 heeft de Raad een motie van o.a. D66 aangenomen over 

de toekomst van de Verkadefabriek. 

In deze motie is het College verzocht mee te werken aan ontwikkelingen die het cultureel 

ondernemerschap van der Verkadefabriek verder kunnen ontwikkelen.  

In concreto gaat het om het exploiteren van een hotel en het in erfpacht nemen van het pand van de 

Verkadefabriek. 

Er zijn inmiddels vier maanden verstreken en we hebben moeten constateren dat er geen voortgang 

te melden is. Dat is aanleiding voor de fractie van D66 het College de volgende vragen te stellen. 

1. Is onze constatering juist?  

2. Zo ja, kan het college aangeven wat daarvan de reden is? 

3. Kan het college aangeven wanneer er concrete stappen gezet worden m.b.t. het exploiteren 

van een hotel en het in erfpacht geven van het pand van de Verkadefabriek. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van D66, 

Annemarie Hoog Antink 
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Fractie D66 
Mw. A. Hoog Antink 
 
   
 
 

 

 
Uw brief van : 21 maart 2016 Ref. : Brooijmans 
Uw kenmerk : 5713691 Tel. : 6155088 
Afdeling : BAZ/Cultuur E-mail : k.brooijmans@s-hertogenbosch.nl 
Zaaknummer : 5724062 Bijlage(n) :  
Datum : 13 april 2016     
Onderwerp : Uw vragen ex. art. 33 RvO inzake: Vragen ex art. 33 RvO over 

ontwikkelingen Verkadefabriek 
 
Geachte mevrouw Hoog Antink,  
 
In uw brief van 21 maart 2016 stelt u raadsvragen ex artikel 33 Reglement van Orde over Vragen ex 
art. 33 RvO over ontwikkelingen Verkadefabriek. 
 
Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden: 
 
Op 10 november 2015 nam uw raad de motie ‘Toekomst Verkadefabriek’ aan. Hierin verzocht u ons 
mee te werken aan ontwikkelingen die het ondernemerschap van deze culturele organisatie verder 
kunnen verruimen. Hierover vonden al gesprekken plaats en deze hebben wij de afgelopen tijd 
voortgezet.  
 
In de introductie op uw vragen constateert u dat er geen voortgang te melden is.  
 
Vraag 1: Is onze constatering juist? 
Antwoord: Nee deze constatering is niet juist. We zullen in deze brief daarover informatie 

geven. 
Vraag 2: Zo ja, kan het college aangeven wat daarvan de reden is? 
Antwoord: De constatering is niet juist maar de indruk is blijkbaar ontstaan. Concreet is 

gesproken over de verzoeken van de Verkadefabriek om in de leegstaande 
Verkadevilla een hotel te beginnen en de wens om het pand van de 
Verkadefabriek inclusief de villa (in erfpacht) te verkrijgen. Onderzoek naar de 
mogelijkheden en knelpunten zijn gestart. 
Een besluit over de onderwerpen kan veel consequenties hebben, reden 
waarom wij daar zorgvuldig mee om willen gaan.  

Vraag 3: Kan het college aangeven wanneer er concrete stappen gezet worden m.b.t. het 
exploiteren van een hotel en het in erfpacht geven van het pand van de 
Verkadefabriek? 

Antwoord: Wij willen zoveel als mogelijk ruimte bieden aan culturele organisaties om het 
ondernemerschap te ontplooien en/ of verder te verruimen, zo ook aan de 
Verkadefabriek. Wij hebben in de motie toegezegd daartoe inspanningen te 
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verrichten. Overigens zonder dat we dit voorwaardelijk koppelen aan het 
realiseren van de bezuinigingen door de Verkadefabriek.   
Gezien de subsidierelatie met deze culturele organisatie en de grote 
investeringen die in het verleden door onze gemeente, in en aan het pand zijn 
gedaan, alsook de afweging van risico’s, vraagt dit  om een grondig onderzoek.  
 
De komende tijd onderzoeken we de diverse mogelijkheden nader waarna we 
de gesprekken met de Verkadefabriek zullen vervolgen. Daarbij zal ook de 
exploitatie van de Verkadefabriek en de er aan gelieerde rechtspersonen, 
betrokken worden. Ons streven is om voor de zomer over de verzoeken van de 
Verkadefabriek een besluit te nemen. Wij zullen uw raad dan uiteraard ook 
informeren. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
 
mr. drs. I.A.M. Woestenberg      mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
 
 
 
 
 
Bijlage(n): 


