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Betreft: Raadstoezegging Faciliteren Huys ten Donck (ID-2098)

Geachte raadsleden ,
In de raadsvergadering van 21 november 2019 is het volgende gevraagd: “De geplande ambtelijke uren
voor facilitering, 100 uur, zijn voor dit project, voor het jaar 2020. Als daarna verder in ambtelijke uren
wordt gefaciliteerd, wordt de raad geïnformeerd”. De portefeuillehouder heeft dit toegezegd
(raadstoezegging ID-2098). Met deze brief informeren wij u hierover

Plan duurzame instandhouding landgoed Huys ten Donck
De geplande ambtelijke inzet van 100 uur in 2020 zou worden besteed aan het faciliteren van de
Stichting in het opstellen van een totaalplan voor de duurzame instandhouding van het landgoed en het
huis. In de praktijk is gebleken dat de ambtelijke inzet op dit onderwerp beperkt is gebleven tot 10 uur in
2020. In 2021 zal ongeveer een zelfde aantal uren worden ingezet
De Stichting is vooral zelf verder gegaan met het ontwikkelen van het plan voor de duurzame
instandhouding. Zij hebben hiervoor een programmamanager aangetrokken, die actief bezig is met het
opstellen en de uitwerking van het plan. De Stichting heeft aan de portefeuillehouder aangegeven u in het
najaar uit te willen nodigen om u te informeren over de voortgang van het totaalplan
De ambtelijke inzet is in 2020 beperkt gebleven tot het bijpraten over de ontwikkeling van het totaalplan
Daar waar nodig zijn vanuit de gemeente verbindingen gelegd tussen de Stichting en andere partijen, die
een bijdrage konden leveren aan voorbereiding en/of uitvoering van onderdelen uit het totaalplan. In 2021

zal dat ook het geval zijn.
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïrjl
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