
Datum 25 januari 2023

Agendapunt 10

Onderwerp Toekomst Evertshuis n.a.v. RIB 72

Fractie BBR, ChristenUnie, LLBR, GroenLinks, PvdA

MOTIE

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in vergadering bijeen op woensdag 25 januari 
2023, behandelend agendapunt 10: Toekomst Evertshuis n.a.v. RIB 72

Constaterende dat:
 De meerderheid van de fracties zich in de commissievergadering Samenleving dd. 14 

december 2022 heeft uitgesproken voor de noodzaak van een integrale visie vanuit het 
college met een geactualiseerd cultuurbeleid alvorens een onderzoek m.b.t. afstoting van 
een gedeelte van het Evertshuis uit te laten voeren;

 De planning van het proces in RIB 72 niet is aangepast. (Een nieuwe cultuurvisie staat 
gepland voor 2024, een plan over de kosten voor verplaatsing KCC/ST wordt verwacht in 
de loop van 2023, evenals het besluit hoe verder met het initiatief Groene Hart Huys, 
waarna in mei 2023 het voorstel volgt m.b.t. het Evertshuis);

 Er geen nadere onderbouwing is gegeven over welke financiële kaders het nu werkelijk 
gaat;

 Er bij alle fracties de noodzaak gevoeld wordt om tot draagvlak te komen m.b.t. de 
toekomst van het Evertshuis;

 Dat draagvlak ernstig geschaad is door het moment van publicatie (2 dagen voor Kerst) 
en de inhoud van RIB 72, die volgens indieners geen recht doet aan de uitkomst van 
eerder genoemde commissievergadering.

Roept het college op om:
 Het draagvlak voor een gedragen voorstel m.b.t. de toekomst van het Evertshuis te 

herstellen door:
 Geen opdracht te geven voor het uitvoeren van het (beperkte) onderzoek zoals in RIB 

72 is beschreven;
 Prioriteit te geven aan het opstellen van een goed onderbouwde integrale visie en een 

geactualiseerd cultuurbeleid;
 Het mogelijk plaatsen van lokalen of een huisartsenpraktijk in het Evertshuis daarin 

mee te nemen;
 Duidelijkheid te verschaffen over de financiële kaders;
 Gebruik te maken van alle onderzoeken die er al liggen;
 In april 2023 terug te komen naar de raad met een integraal plan voor besluitvorming.

 
 En gaat over tot de orde van de dag.
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