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Geachte heer, mevrouw, 

Op 5 januari jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over stichting 
Centrum voor Educatie en Activiteiten De Hoek (hierna: CEA De Hoek) te Zwanenburg. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1. Hoe beoordeelt u nu de ontstane situatie? 
Antwoord: De afgelopen periode hebben wij zowel ambtelijk als bestuurlijk veel energie 
gestoken in het zoeken naar oplossingen voor het exploitatietekort. Een van de oorzaken 
hiervoor is het, enkele jaren geleden, opsplitsen van stichting de Hoek in drie stichtingen. 
Een van deze stichtingen, niet zijnde CEA de Hoek, beheert de opbrengst van de verkoop 
van het pand. Wij vinden het spijtig dat met de verkoop van het pand de opbrengst hiervan 
niet is teruggevloeid naar het activiteitenprogramma van Stichting CEA De Hoek. Daarnaast 
betreuren wij het dat het bestuur van CEA De Hoek geen mogelijkheid ziet om middels 
uitvoering van eerder door ons geadviseerde maatregelen (zie de memo Analyse en advies 
CEA De Hoek van maart 2013, aan u toegezonden op 4 april 2013) op termijn de kosten te 
reduceren en met de overgang naar het nieuwe dorpshuis een sluitende exploitatie te 
realiseren. 

Vraag 2: Denkt u dat dit besluit van de stichting het definitieve einde betekent van deze 
sociaal-culturele activiteiten die door vrijwilligers in Zwanenburg worden uitgevoerd? 
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Volgvel 2 

Antwoord: Nee. Wij zijn in gesprek met andere lokale stichtingen over het (deels) overnemen 
van activiteiten van CEA De Hoek. 

Vraag 3: Hoe ziet u, in het licht van deze ontwikkelingen, in de toekomst het organiseren van 
sociaal-culturele activiteiten in het nieuwe dorpshuis? 
Antwoord: 
Ook in de toekomst dient een vraaggericht programma met sociaal-culturele activiteiten in 
Zwanenburg beschikbaar te blijven. Wij achten andere aanbieders dan wel de nieuwe 
exploitant van het dorpshuis in staat om een vergelijkbaar aanbod aan sociaal culturele 
activiteiten aan te bieden in het nieuwe Dorpshuis. De gemeente neemt daarbij haar 
verantwoordelijkheid als subsidiegever en regisseur. 

We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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