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6093 HE Heythuysen

Horn, 22-2-2021

Betreft: MFC de Postkoets

Geacht college van B&W,
Als fractie Samen Verder willen wij vragen stellen over MFC de Postkoets in Horn.
De Postkoets is gedurende de hele corona periode (bijna 1 jaar) gesloten voor alle
activiteiten. Blijkbaar is er een conflict tussen de beheerder en het stichtingsbestuur
over diverse zaken. We hebben vernomen dat afgelopen weekend door diverse
verenigingen spullen/ eigendommen zijn opgehaald in de Postkoets omdat zaken niet
meer verzekerd zijn, er geen verwarming meer aan staat, en zelfs zaken wellicht in
beslag zouden kunnen worden genomen als een faillissement zou volgen.
Bovenstaande leidt bij ons tot de volgende vragen:
1. Wat is de huidige situatie tussen beheerder / stichtingsbestuur?
2. Is de beheerder nog voornemens MFC de Postkoets te blijven beheren?
3. Hoe ziet de financiële situatie van MFC de Postkoets er uit? (schulden / exploitatie
tekorten / kaspositie stichtingsbestuur)
4. Wat mogen de verenigingen verwachten nadat de corona maatregelen versoepelen:
a. Kunnen zij in de Postkoets terecht? (zo nee, waar dan)
b. Wat zijn de voorwaarden voor de verenigingen en blijven deze in stand?
(denk aan huur, opslag van goederen, gebruik maken buiten vaste uren voor
voorstellingen / concerten etc.)
5. Kunnen verenigingen de door hun gemaakte kosten vanwege het leeghalen van de
Postkoets verhalen op de gemeente of het stichtingsbestuur? Wie betaald de extra
verzekeringen die moeten worden afgesloten en/of extra ruimte die moet worden
gehuurd?
6. Nu de gemeente van de Rijksoverheid middelen heeft ontvangen om de
gemeenschapshuizen te ondersteunen wat mag MFC de Postskoets en/of de
verenigingen die kosten hebben gemaakt hiervan verwachten?
7. Als laatste en belangrijkste, wat gaat de gemeente doen om MFC de Postkoets weer
toegankelijk te maken voor degene die hier gebruik van willen maken? (nadat dit
weer is toegestaan vanwege Corona). Ons is bekend dat eerste aanspreekpunt de
stichting is, maar in deze escalatie kan het volgens ons niet zo zijn dat de gemeente
nog steeds toekijkt en geen actie onderneemt.
Hoogachtend,
Anita van Vlodrop
Fractie Samen Verder

