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Geachte voorzitter en leden van de raad,
Graag informeer ik u over de voortgang van de formatie. Na de presentatie van het rapport
van de informateur heb ik gesprekken opgestart tussen de fracties van CDA, ChristenUnie,
SGP, GemeenteBelangen, Partij van de Arbeid en D66. De afgelopen weken hebben de
fracties nogmaals gesproken over de thema’s uit de rapportage van de informateur. Daarbij
zijn betrokken de notitie van de directie van de gemeente Katwijk, alle ingezonden brieven
en notities van vele organisaties en de combinatie met de uitwerking van de Katwijkse
Omgevingsvisie. Dit leidt tot enkele aanvullingen op de teksten uit de rapportage van de
informateur. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de gewenste open bestuursstijl en de
beoogde werkwijze van college en raad. Het uitgangspunt van de partijen blijft om de
verdere uitwerking van beleid te doen in samenspraak met de gehele raad én de
samenleving.
Onderzoek kennis- en cultuurcentrum
De formerende partijen zijn in de eindrapportage van de informateur overeengekomen dat
‘voor het einde van deze raadsperiode in het centrum van Katwijk aan Zee een kennis- en
cultuurcentrum wordt geopend, waarvan de kosten niet hoger mogen zijn dan € 11 miljoen.
Naast de locatie Noordzeepassage wordt op korte termijn de locatie Baljuwplein onderzocht,
waarbij de optimalisatie van de functies in beide locaties zal worden betrokken.’
Hierover is de afgelopen weken verder gesproken door de formerende partijen. Daarbij is
gekeken naar een versterking van de nieuwe culturele organisatie in het kennis- en
cultuurcentrum én een versterking van het kennis- en cultuuraanbod in de verschillende
dorpen. Daartoe zijn de formerende partijen overeengekomen dat ook Stichting
Volksuniversiteit K&O Katwijk partner zouden moeten zijn in het nieuwe kennis- en
cultuurcentrum, hiervoor is draagvlak bij het bestuur van K&O. Ook kunnen de culturele
activiteiten van het Welzijnskwartier worden betrokken.
Verder zijn de partijen overeengekomen dat de samenwerking van de muziekschool met
partners in de verschillende wijken, zoals scholen en muziekverenigingen, geïntensiveerd
moet worden. Hierdoor neemt het ruimtebeslag af van de functies van de muziekschool in
het kennis- en cultuurcentrum. Deze verschuiving van functies en het toevoegen van nieuwe
partners leiden tot een bredere invulling van het kennis- en cultuurcentrum. Tegelijkertijd

wordt, dankzij de beoogde samenwerking met partners in de wijken, bereikt dat de
voorzieningen van het kennis- en cultuurcentrum breder ingebed in alle dorpen van onze
gemeente. Het nieuwe college zal de raad hierover voorstellen doen toekomen.
Onderzoek locaties Baljuwplein en Noordzee Passage
Eerder zijn de formerende partijen al overeengekomen een onderzoek te doen naar de
mogelijkheden voor de inpassing van het kennis- en cultuurcentrum op de locatie
Baljuwplein. De gewenste en noodzakelijke voortgang van het project vereist dat in het
derde kwartaal van 2018 een definitieve keuze tussen de twee locaties gemaakt wordt.
De formerende partijen zullen daarom in de raadsvergadering van aanstaande donderdag
17 mei een initiatiefvoorstel indienen waarmee opdracht gegeven wordt voor dit onderzoek.
Het onderzoek heeft als doel dat de gemeenteraad op basis van de uitkomsten van het
onderzoek een gewogen uitspraak kan doen of de beoogde voorziening op de locatie(s) kan
worden ingepast, welke stichtings- en exploitatiekosten daarmee zijn gemoeid en welke
locatie uit ruimtelijk, functioneel en financieel opzicht de voorkeur geniet, gelet op het tijdpad
waarbinnen keuzes gemaakt moeten worden. Het onderzoek maakt tot slot de risico’s van
beide locaties (nogmaals) inzichtelijk. Het besluit over de definitieve invulling én locatie van
het kennis- en cultuurcentrum zal volgens de open bestuursstijl met de gehele raad
genomen worden. Met het initiatiefvoorstel beogen de partijen slechts het overeengekomen
onderzoek tijdig te starten.
De partijen erkennen dat Muziekschool, Bibliotheek, K&O en Welzijnskwartier in gesprek zijn
over verdergaande samenwerking/gemeenschappelijke huisvestingskansen om disciplines,
expertises en voorzieningen te bundelen De wijze waarop daar vorm aan wordt gegeven, is
nog onderwerp van gesprek. Het nieuwe college zal daarnaast de effecten voor de huidige /
andere / toekomstige locaties van de betrokken instellingen moeten uitwerken.
De formerende partijen hechten er zeer aan dat de partners nadrukkelijk betrokken worden
bij het onderzoek en vervolgtraject. Ook met VBK Holding BV, eigenaar van de Noordzee
Passage, zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden over het vervolgtraject. De
omwonenden en betrokken ondernemers van beide locaties zullen vandaag worden
geïnformeerd.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Het akkoord tussen de
partijen, een voorstel voor de verdeling van de portefeuilles in het college van B&W en
voordracht van kandidaat-wethouders zal ik u zo spoedig mogelijk toesturen.
Hoogachtend,
A.Z. van Helden MA
formateur

