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Collegebesluit 

1. de raad voor 1 november 2022 een voorstel te zullen doen over de mogelijkheden voor het 
bouwen van een nieuwe Klameare op de locatie van de huidige basisschool De Pipegaal; 

2. ingeval de raad zou besluiten om een nieuwe Klameare te bouwen, in principe bereid te zijn 
de rol van bouwheer op zich te nemen; 

3. de mogelijkheden omtrent verhuur, exploitatie en verkoop van een nieuw gebouw aan 
Stichting Kultuerhús Klameare te zullen onderzoeken; 

4. de mogelijkheden omtrent een vermogensvergelijking met Stichting Kultuerhús Klameare te 
zullen onderzoeken; 

5. de raad hierover actief te informeren. 
 

Toelichting/achtergrond 

Het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Workum de Klameare heeft het college per brief 
van 13 juni j.l. medegedeeld voornemens te zijn om de deuren van het kultuerhús per 1 augustus 
2022 te sluiten. 
Als reden voor deze stap noemt het bestuur “de zeer problematische samenwerking met de 
gemeente omtrent te komen tot een nieuwe Klameare”. 
 
Om het vertrouwen in de relatie tussen gemeente en de stichting te herstellen vraagt het 
stichtingsbestuur om een principe-uitspraak van het college, te nemen vóór 1 augustus 2022.  
 
Naar aanleiding van de brief is wethouder Bauke Dam, portefeuillehouder ontmoetingsplaatsen, in 
gesprek geweest met het stichtingsbestuur.  
 
De wethouder heeft gewezen op het coalitieakkoord ‘Grutsk en tichtby’, waarin het belang van 
goede voorzieningen in dorpen en steden wordt onderstreept. Het college wil investeren in 
toekomstbestendige ontmoetingsplaatsen, en het meervoudig gebruik ervan stimuleren, ook 
overdag. 
  
Het belang van het kultuerhús in Workum is specifiek genoemd in het coalitieakkoord: “Kunst en 
cultuur zijn belangrijke bouwstenen voor fijn wonen, voor het aantrekken van toeristen en voor de 
creatieve en innovatieve ontwikkeling van de gemeente. Een breed aanbod en een goede 
bereikbaarheid van de culturele voorzieningen zoals Theater Sneek, De Klameare in Workum en De 
Tiid in Bolsward zijn belangrijke voorwaarden”.  
 



 

Vertrouwen 
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden (onbeantwoorde mails en brieven) heeft het 
stichtingsbestuur geen vertrouwen in de intenties van het college. 
 
Om het vertrouwen in de relatie tussen gemeente en de stichting te herstellen vraagt het 
stichtingsbestuur om een principe-uitspraak van het college, te nemen vóór 1 augustus 2022. Zo’n 
uitspraak geeft het stichtingsbestuur het gewenste perspectief op nieuwbouw. Dit perspectief is 
voor het stichtingsbestuur, samengesteld uit vrijwilligers die veel tijd en energie hebben gestoken 
in het plan voor nieuwbouw, noodzakelijk om terug te komen op zijn besluit om de Klameare per 1 
augustus te sluiten, en de sleutel in te leveren.  

Bijlage(n) 
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