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Onderwerp

Onderzoek naar exploitatie en huisvestingsbehoefte Natuur- en Milieucentrum De Ilzeren
Man.

Voorstel

1. In te stemmen met het beschikbaarstellen van een budget van € 25.000,- voor
het uitvoeren van een onderzoek naar de exploitatie en de huisvestingsbehoefte
van het Natuur- en Milieucentrum De lJzeren Man.

2. In te stemmen met bijgevoegde startnotitie en projectplan voor het uitvoeren van
het onderzoek.

Inleiding

Stichting Natuur- en Milieueducatie ontvangt jaarlijks een subsidiebijdrage van de
gemeente Weeft voor de beleidsdoelstellingen die zij hebben, te kunnen verwezenlijken.
Deze subsidiebijdrage wordt jaarlijks opgehoogd aan de hand van de inflatie.
Desalniettemin heeft het Natuur- en Milieucentrum De Ilzeren Man (NMC) jaarlijks een
tekort op haar exploitatiebegroting. Het is van groot belang dat de begroting van het NMC
financieel gezond wordt. Hiervoor is onderzoek nodig.

Door het toenemende gebruik van de accommodatie is er een grote behoefte aan fysieke
uitbreiding van het gebouw en effectief gebruik maken van de huidige ruimtes in de
accommodatie. Onderzoek hiernaar moet leiden tot een gewenst uitbreidingsplan waarbij
de vraag over noodzaak en efficiëntie centraal staat.

Het initiatief bestaat derhalve uit twee onderzoeksvragen.
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Beoogd effect/doel

Doel is te komen tot het beantwoorden van twee onderzoeksvragen:
1. Het doen van een onderzoek om te komen tot een voorstel voor het maken van

een gezonde financiële exploitatie voor het NMC.

2. Het doen van een onderzoek naar een optimalisatieslag ten behoeve van het
gebruik van de accommodatie en het opstellen van een uitbreidingsplan voor de

accommodatie.

De uitkomsten van beide vraagstukken dienen daarbij draagvlak te hebben van
het bestuur van het NMC, belanghebbenden en het gemeentebestuur.

Argumenten

Er is een budget nodig om het onderzoek op te starten. Kortheiclshalve wordt hiervoor
verwezen naar de finaneiële gevolgen.
In de projectopdracht zijn de uitgangspunten en kaders vastgelegd voor de uitwerking van
de twee onderzoeksvragen waarop antwoord gegeven dient te worden. Het projectplan
biedt houvast voor de verdere uitwerking. Daarbij wordt aangesloten op de
beleidsdoelstellingen van Stichting Natuur- en Milieucentrum en het traject ten behoeve
van de visie op Kempen-Broek. Hierover vindt onderlinge afstemming plaats.

Kanttekeningen en risico's

De uitbreiding van het NMC wordt als prioriteit in de begroting van 2020 opgenomen

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Het initiatief is niet verwerkt in de begroting van 2019. Voorgesteld wordt een budget van
€ 25.000,-- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het raamkrediet (P002.00.212). Het
restant van het raamkrediet wordt hiermee € 15.191,--. Deze mutatie wordt verwerkt in

de eerste bestuur rapportage 2019. Bij de definitieve kredietaanvraag worden de

voorbereidingskosten betrokken en vloeit het geraamde bedrag van het
voorbereidingskrediet weer terug naar het raamkrediet. In het geval dat er geen

definitieve kredietaanvraag volgt, dan moeten de kosten eenmalig ten laste van het
rekening resu ltaat gebracht worden.

Duurzaamhcid

Voor het vraagstuk over de huisvestingsopgave wordt duurzaamheid meegenomen. Een

ambitie is om het gebouw beter aan te sluiten op de huidige duurzaamheidswensen.

Uitvoering/evaluatie

Voor beide vraagstukken is in de projectopdracht een planning opgenomen. Het doel is om
de raad in het vierde kwartaal 2019 het advies over de noodzaak van de uitbreiding en het
ontwerpvoorstel hiervoor ter vaststelling aan te bieden, tezamen met het kredietvoorstel.

Commu n icatie/ pa rticipatie
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Wanneer uit het onderzoek naar de exploitatie van het NMC blijkt dat er voor 2019 een
tekort is, dan zal dit in de bestuur rapportage verwerkt worden.
De gemeenteraad wordt bij de besluitvorming over het huisvestingsvraagstuk betrokken
door het resultaat op te nemen als prioriteit in de begroting 2020.

Overleg gevoerd met

Intern:

R&E: Werner Mentens, Lusan Koften-Cavelaars, Roel Hardij
Financiën : Edward Salman

Extern:

NMC: Jet Joris en Marleen Gresnigt

Bijlagen:

. Startnotitie Natuur- en Milieucentrum De lJzeren Man

. Projectplan Natuur- en Milieucentrum De lJzeren Man
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