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ChristenUnie-fractie Veenendaal
t.a.v. mevrouw T. Bette

Geachte mevrouw Bette,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen die uw fractie bij brief van 26 februari 2018
heeft gesteld.
Onze reactie
Hieronder geven wij op de door uw fractie gestelde vragen per vraag een antwoord .
1.

Is het bij u bekend dat, als voor mei 2018 geen definitief besluit is genomen m.b.t. het opgaan
van de Volksuniversiteit in de Bibliotheek er met name voor de Volksuniversiteit qua
tijdsplanning ten behoeve van het cursusaanbod en op financieel gebied grote knelpunten
ontstaan?
Antwoord:
Het ontstaan van grote knelpunten wat betreft tijdsplanning en financiën is bij het college niet
bekend.
De Bibliotheek heeft bij aanvang van het proces aangegeven positief te staan ten opzichte
van volwasseneneducatie. De Bibliotheek heeft vervolgens een haalbaarheidsonderzoek
gedaan naar de mogelijkheden van een overname van cultuureducatie voor volwassenen. De
uitkomsten van het onderzoek zijn door de Bibliotheek en de Volksuniversiteit aan de
gemeente gepresenteerd en toegelicht. Het college wil graag met de Bibliotheek tot een
nadere uitwerking komen, maar wil eerst de raadscommissie consulteren over de uitkomsten
en consequenties van het rapport van de Bibliotheek.

2.

Ziet het college qua tijdsplanning het met vertrouwen tegemoet dat de besluitvorming rond de
integratie van de Volksuniversiteit binnen de gestelde tijd, zoals verwoord in vraag 1, kan
worden afgewikkeld?
Antwoord:
Vooralsnog ziet het college op dit moment geen reden waarom een nieuwe situatie rondom
het aanbod aan cultuureducatie per 1 januari 2019 niet gehaald kan worden.
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3.

Is er een datum bekend wanneer wij als raad worden geïnformeerd over de
integratiemogelijkheden die de Volksuniversiteit en Bibliotheek voor ogen hebben, met name
voor wat betreft hun scenario's om tot die integratie te komen?
Antwoord:
Het college is voornemens om in de beeldvormende avond in april 2018 de raadsleden te
informeren over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Verder wil het college de
raadscommissie consulteren in dezelfde raadscyclus (17 of 19 april 2018).

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Siem Hiemstra. Hij is bereikbaar via emailadres
siem.hiemstra@veenendaal.nl of via telefoonnummer 0318 - 538773.

et vriend 1'ke groet,
Burgeme t

gemeentesecretaris
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