Vragenhalfuur Raadsvergadering 28 november 2019
Onderwerp: Kiosk
Van Fred Emmerik , Samen voor Valkenswaard

Aanleiding
In de krant en de daarop volgende berichten op de sociale media zien wij dat het college kennelijk
heeft ingestemd met de komst van de kiosk. Vanuit berichten van de ambtelijke organisatie lezen
we dat het college hiermee heeft ingestemd, omdat (kennelijk) de organisatie (burgerinitiatief)
voldoet aan alle spelregels van een burgerinitiatief, maar ook omdat zij garanderen dat de eerste
vijf jaar de kiosk wordt gevuld. Zover wij hebben kunnen zien, heeft slechts een klein deel van de
inwoners ingestemd met het plan. Op de sociale media zien wij ook heel veel weerstand, zowel om
de kiosk zelf als de locatie waar hij mogelijk komt te staan.
Vragen
1. Wat voor soort garantie heeft u voor de eerste vijf jaar exploitatie t.a.v. de frequentie van
gebruik en staan die garanties op papier?
2. Hoe ziet de investeringsbegroting eruit, wat zijn de garanties daarvan en hoe worden de
operationele kosten gedekt.
3. Wat kunt u en wat gaat u doen als straks blijkt dat de kiosk niet het gegarandeerde gebruik
krijgt en de exploitatiekosten hoger zijn dan begroot? Wie draait daar voor op?
4. Welke (bijkomende) kosten komen er op rekening van de gemeente en waar zijn deze in
de begroting 2020 opgenomen?
5. Gaat u zelf nog een soort van onderzoek houden naar draagvlak voor de kiosk zelf alsook
de locatie waar hij mogelijk tijdelijk en daarna definitief komt?

Antwoord
1. In de casus gaan we uit van aannames. Het college heeft tot medewerking besloten maar
dan moet de kiosk wel passen in het masterplan centrumgebied. Afspraken worden nog
gemaakt in een exploitatieovereenkomst. Het burgerinitiatief heeft informatie verstrekt
hoe zij die exploitatie zien.
2. De begroting bedraagt € 246.448,- totale kosten. Die worden betaald deels uit privaat geld
en deels met zogenaamde POP3 subsidie van de provincie. Op 4 december a.s. wordt dit
besproken met de provincie overigens buiten de gemeente om. Die is daarin geen partij.
Ook is er sprake van jaarlijkse giften voor het opvangen van de jaarlijkse kosten. Door het
burgerinitiatief moeten daartoe nog stukken worden overgelegd.
3. Verantwoordelijkheid ligt bij het burgerinitiatief. De dekking verzorgen ze zelf en wij
maken daartoe afspraken in de exploitatieovereenkomst.
4. Er zitten voor de gemeente geen kosten aan vast. De gemeente is alleen gevraagd of wij
de kiosk een plek willen geven in de fysieke omgeving.

5. Nee. Het burgerinitiatief heeft voldaan aan ons beleid. Draagvlak voor de kiosk is daarom
aangetoond. Voor de gemeente is er dus verder niets aan de orde. Wel moet het plan nog
worden verwerkt in het masterplan centrumgebied.

