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Geachte heer, mevrouw,
Op 14 maart 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over
Stichting Centrum voor Educatie en Activiteiten De Hoek. Onderstaand treft u de
beantwoording aan.

Vraag V.
Deelt het college de bevinding in het rapport dat voor de stichting een faillissement dreigt?
Antwoord: Nee. De situatie is weliswaar precair, maar het bestuur is erin geslaagd om het
eigen vermogen eind 2011 weer positief te krijgen.
Vraag 2
Wat is de reactie van het college op het ondernemingsplan en het verzoek tot het verhogen
van de subsidie?
Antwoord: Wij hebben de aanvraag om een structurele subsidieverhoging voorlopig
afgewezen. Wij zijn met de stichting in overleg over de mogelijke behoefte aan extra
subsidie.
Vraag 3
Hoe schat het coiiege de continuïteit van de stichting en/of haar activiteiten in als de subsidie
niet of slechte gedeeltelijk wordt verhoogd?
Antwoord: Wij zijn van mening dat op termijn een andere financiële structuur moet worden
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ontwikkeld om de activiteiten op het huidige niveau te handhaven. Wij voorzien hiervoor
mogelijkheden bij de ingebruikname van het nieuwe dorpshuis.

Vraag 4: Wat is het te verwachten effect voor het nieuwe dorpshuis, zowel financieel,
maatschappelijk als wat betreft de vrijwiiiigers ais deze stichting onverhoopt failliet gaat?
Antwoord: Faillissement van de stichting zou een negatief effect hebben. Wij houden daarom
nauw contact met het bestuur.
We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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