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Voorstel voor extra agendapunt over verbouwing bibliotheek voor huisvesting 
muziekschool

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

Uit het aanbestedingstraject voor de verbouwing van de bibliotheek in het kader van 
huisvesting van de muziekschool is medio april gebleken dat de investeringsbijdrage, 
die uw raad op 15 december 2015 beschikbaar heeft gesteld, onvoldoende is. Na 
afweging van diverse opties stellen wij uw raad voor om een gezamenlijke verkenning 
uit te voeren naar het oprekken van de financiële kaders, zodat de verbouwing toch 
kwalitatief en duurzaam kan plaatsvinden.
Wij stellen voor deze verkenning als extra agendapunt op te voeren tijdens de 
oordeelsvormende raadsvergadering van dinsdag 16 mei aanstaande.

Wat ging vooraf?
Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2013 is besloten om vanaf 2016 te 
bezuinigen op de subsidies van vier professionele instellingen. Om deze bezuiniging te 
realiseren, is het nodig om onder andere de bibliotheek te verbouwen om in dit 
gebouw ook de muziekschool te huisvesten, zoals vastgelegd in het raadsbesluit van 
15 december 2015.

Afgelopen periode bent u meerdere malen op de hoogte gebracht van de voortgang 
van het proces en de aanbesteding. Gaandeweg bleek dat het realiseren van de 
verbouwing binnen de gestelde kaders een uitdaging was. Daarover bent u eerder 
geïnformeerd.

Wat is de stand van zaken nu?
In het aanbestedingstraject is met marktpartijen gesproken (dialoogsessies) en zijn er 
creatieve bouwkundige en programmatische verbouwingsconcepten op tafel gekomen. 
Echter, binnen de gestelde financiële kaders is een kwalitatieve en duurzame 
verbouwing met draagvlak bij de instellingen niet mogelijk. De drie marktpartijen 
hebben dan ook kenbaar gemaakt dat zij het aanbestedingstraject niet kunnen en 
willen voortzetten.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Dit betekent in elk geval dat de voorziene planning van de verbouwing en de 
verhuizing van de muziekschool niet haalbaar is. Ook de daarmee samenhangende 
bezuinigingstaakstelling op de vier instellingen zal vertraging oplopen. Ten slotte zal 
dit effect hebben op de planning van de herontwikkeling van de locatie van de huidige 
muziekschool. Om deze reden komen wij nu bij u terug.

Mening van ons college
Ons college heeft zich de afgelopen weken bezonnen over de ontstane situatie. De 
eerder uitgesproken verwachting dat binnen de gestelde kaders tot een goede 
oplossing kon worden gekomen door een vernieuwende wijze van aanbesteden, 
waarbij een beroep is gedaan op de creativiteit van de marktpartijen, is niet 
uitgekomen. Uiteindelijk is ons college van mening dat het belang van Veldhoven, 
haar inwoners en haar voorzieningen leidend moet zijn bij het vervolg. Ook de Raden 
van Toezicht en de directies van de culturele instellingen onderschrijven het belang 
om de cultuurfuncties in één gebouw en in het centrum samen te brengen.

Dit niet alleen met als doel een toekomstbestendig en duurzaam aanbod van culturele 
activiteiten te creëren, maar ook om een levendig centrum te realiseren zoals ook het 
centrumontwikkelingsprogramma voorstaat. Dit alles in het belang van onze inwoners 
en ondernemers.

Vraag aan uw raad
Bovenstaand inhoudelijk belang staat voor ons voorop. Daarnaast willen wij de 
verwachtingen die bij de culturele instellingen zijn gewekt over de te leveren kwaliteit, 
gestand doen. Wij realiseren ons dat dit extra financiële gevolgen heeft en juist die 
mogelijkheid willen wij met uw raad verkennen.

Concreet is dus de vraag aan uw raad of u bereid bent het gestelde financiële kader te 
verruimen en in een later stadium een hoger investeringsbedrag beschikbaar te 
stellen. Hoe groot deze verruiming is, is momenteel nog niet bekend. Wij vragen aan 
uw raad dus een richtinggevende uitspraak.

Vervolg
Wanneer uw raad deze richting wil ondersteunen, dan stellen wij voor om tijdens de 
raadscyclus van juni/juli het financiële kader te verruimen. Na overleg met de 
marktpartijen zal ons college vervolgens in het derde kwartaal met een concreet en 
uitgewerkt voorstel voor de verbouwing komen, gebaseerd op de door uw raad 
aangegeven richting.

Reactie op procesvoorstel gevraagd
Wij realiseren ons dat we op korte termijn met dit voorstel komen en dat de 
raadsagenda van 16 mei al zeer goed gevuld is. Gelet op het belang van het 
onderwerp willen wij deze informatie tijdig met u delen en op korte termijn de te 
volgen richting bespreken. Een uitloop is eventueel mogelijk naar een extra 
raadsbijeenkomst op dinsdag 23 mei of maandag 29 mei.

Wij vragen u om uiterlijk maandag 8 mei aan de griffie aan te geven of u dit 
onderwerp op de raadsagenda van 16 mei wilt plaatsen (met eventuele uitloop naar 
een andere dag).

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Leon Busschops 
Locosecretaris

Hans van de Looij 
Locoburgemeester


