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VERZONDEN 29 MRT 2022 

Oudenbosch, 22 maart 2022 

Geachte mevrouw Van Aalst, 

In uw brief van d.d. 19 februari 2022 maakt u gebruik van de mogelijkheid die artikel 38 van het 
Reglement van orde voor de raad (RvO) biedt om schriftelijk vragen te stellen aan ons college. 

Hieronder treft u onze antwoorden aan op uw vragen. 

1. Fidei et Arti was in eerste instantie geen onderdeel van het nieuw te vormen cultuurcluster. 

Wat is de reden dat het reguliere onderhoud van Fidei et Arti niet heeft plaats gevonden? 

Al in 2017 is een raadsvoorstel voor de opzet van de exploitatie van het cultuurcluster 

vastgesteld, waarbij is aangegeven dat het de bedoeling is dat de exploitatie van Fidei et Arti 

volledig wordt overgenomen door- en in het nieuwe cultuurcluster. 

Fidei et Arti zou dan verplaatst gaan worden naar een locatie waarin alle culturele instellingen 

geclusterd zouden worden. Het bestaande Fidei et Arti zou leeg komen te staan en het gebied 

zou mogelijk een andere bestemming krijgen. 

In februari 2020 is door de raad de begroting voor het meerjarig onderhoudsprogramma 2020-
2024 aangenomen. Hierbij is Fidei et Arti niet opgenomen daar het pand afgestoten zou gaan 

worden. 

In de afgelopen periode is daarom voornamelijk het meest noodzakelijke onderhoud uitgevoerd, 
zoals onderhoud cv ketels, dak reparaties en storingsonderhoud. Daarnaast zijn ook andere 

werkzaamheden opgepakt, zoals het vervangen van de noodverlichting en 

brandveiligheidsinstallatie in het gebouw, het vervangen van een groepenkast op het podium, 

het uitvoeren van het buitenschilderwerk en het slopen van de (overbodig geworden) 

schoorsteen. 
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2. Waarom heeft er pas vorige week een inspectie plaats gevonden terwijl al in 2020 Fidei et 
Arti onderdeel werd van het alternatieve plan voor het cultuurcluster? 

Graag verwijzen wij u naar het raadsbesluit van 3 november 2021. In het raadsvoorstel kunt u 
teruglezen dat er eerst onderzoek is uitgevoerd naar de gewenste bestuursvorm en toekomst 
van Fidei et Arti en dat met het huidige bestuur van Fidei et Arti en een architect een voorlopige 

inventarisatie is gemaakt van de wensen voor een aanstaande verbouwing. In overleg met het 
toekomstig bestuur zou dit plan verder worden uitgewerkt waarna de verwachting is dat eind 

2023, begin 2024 gestart kan worden met de verbouwing. 

Kort na het raadsbesluit van november 2021 is het gebouw opnieuw geïnspecteerd en wordt er 
een Meerjaren Onderhoudsplanning opgesteld tot het volledig herstellen van het achterstallig 
onderhoud en het behouden van dit pand voor de komende jaren, waarbij rekening wordt 

gehouden met de aanstaande verbouwing. 

Het groot onderhoud wat nog uitgevoerd moet worden, zal gecombineerd worden met deze 
verbouwing. De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden, zodat Fidei et Arti zoveel 

mogelijk operationeel kan blijven. In samenspraak met het bestuur van Fidei et Arti en de 
architect zal als eerste gestart worden met het verbouwen van de grote zaal, zodat er weer een 
veilige en gemoderniseerde zaal ter beschikking kan worden gesteld. We streven er naar om de 

verbouwing van de grote zaal naar voren te halen en de werkzaamheden op korte termijn uit te 
laten voeren. 

3. Bent u het met ons eens dat juist in coronatijd inspectie en herstelwerkzaamheden prima 
gedaan kunnen worden? 

Wij zijn het met u eens. Wij waren niet op de hoogte van de onveilige situatie die bij de inspectie 
is ontdekt. Er is voorheen geen reden geweest om de ruimte tussen het dak en het plafond van 
de grote zaal te inspecteren, omdat de installatie sinds de aanleg ervan functioneert en er geen 

vraag was tot verbeteringen of verduurzaming. Ook is er door de gebruikers en technisch 

medewerkers van het centrum geen melding gemaakt van een mogelijk ondeugdelijke situatie. 
Als wij eerder op de hoogte waren geweest, hadden wij uiteraard ook eerder actie ondernomen. 

4. De gebruikers zijn nu zoekende naar alternatieve ruimten en deze zijn schaars in onze 

gemeente. Hoe helpt u de verenigingen en groepen hierbij? Alleen een lijst met adressen 
van zaaltjes is in onze beleving echt niet voldoende. Bent u dat met ons eens? 

Voor de verenigingen die gebruik maakten van de grote zaal in Fidei et Arti hebben we 

afspraken gemaakt over het gebruik van één van de kleinere zalen in Fidei et Arti. Bij 

verenigingen waar dit ruimte technisch gezien niet mogelijk was is, in goed overleg met de 

KBO, de aula van de Vossenberg beschikbaar gesteld. 

5. Hoe staat het met de inspectie van de andere gemeentelijke gebouwen? Komt uit deze 
onderzoeken ook de constatering: gebouwen hebben een achterstallig onderhoud en 

daardoor zijn er veiligheidsproblemen? 

De gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen in een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). Op 

basis van dit programma wordt correctief en preventief onderhoud uitgevoerd. Hierdoor ontstaat 
geen achterstallig onderhoud en blijven de gebouwen veilig. Omdat we er van uit gingen dat 

Fidei et Arti verplaatst zou worden naar een andere locatie, zie ook antwoord op vraag 1, is er 

minimaal onderhoud uitgevoerd en is dit gebouw niet meer opgenomen in het MOP. Dit geldt 
ook voor de kapel van Sint Anna, het Zouavenmuseum en Natuurhistorisch 
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Museum. Deze gebouwen zijn inmiddels geïnspecteerd. Onveilige situaties en achterstallig 
onderhoud zullen met voorrang worden opgepakt. 

De overige leden van de raad ontvangen een kopie van deze antwoordbrief. 

Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van de g erberge, 
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