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Geachte leden van de raad, 
 
In dit raadsinformatiebulletin informeren wij u over de subsidieverstrekking aan Stichting 
Gemeenschapshuis Cascade. 
 
Het bestuur van Gemeenschapshuis Cascade heeft, als gevolg van liquiditeitsproblemen, het college 
verzocht om een financiële tegemoetkoming van € 35.000. 
 
Deze liquiditeitsproblemen zijn ontstaan door: 

1. De Coronacrisis, waardoor de inkomsten voor het gemeenschapshuis zijn gedaald; 
2. Het niet doorgaan van de huurovereenkomst met Sevagram voor de realisatie van een 

algemeen toegankelijke dagbesteding voor senioren. Door de watersnoodramp heeft 
Sevagram moeten besluiten om (voorlopig) deze voorgenomen voorziening niet te 
verwezenlijken.  

 
Ons college heeft besloten om in dit incidentele geval aan de Stichting Gemeenschapshuis Cascade 
een subsidie te verlenen van € 35.000 om de volgende redenen: 

1. In 2018 heeft het huidige bestuur via een subsidie van de provincie Limburg en een 
cofinanciering van de gemeente het gebouw toekomstbestendig gemaakt. Hierdoor kunnen 
er nieuwe huurders worden aangetrokken en kan er efficiënter gebruik worden gemaakt van 
de ruimten voor de huidige huurders/gebruikers. 

2. Het gemeenschapshuis is het ‘hart’ van Vilt. Het bestuur van het gemeenschapshuis wordt 
gevormd door vrijwilligers. Daarnaast zorgen vrijwilligers voor de organisatie van de vele 
activiteiten die door verenigingen in het gemeenschapshuis worden georganiseerd. Door 
geen financiële hulp te bieden zouden deze vrijwilligers niet meer actief kunnen zijn.  

3. De vele initiatieven en projecten die plaatsvinden in het gemeenschapshuis dragen bij aan 
de versterking van de sociale samenhang in de kern Vilt. 

4. Nog nooit eerder is bij een gemeenschapshuis de financiële nood zodanig hoog geweest dat 
er liquiditeitsproblemen ontstonden bij een erfpachter. En gelet op de financiële 
consequenties voor de gemeente als de erfpacht nu wordt afgewikkeld, heeft het college 
een incidentele subsidie verleend van € 35.000,--. Deze subsidie wordt geput uit het 
Burgerkracht stimuleringsfonds. 

 
Door het verlenen van deze subsidie blijft het gemeenschapshuis Cascade behouden voor de kern 
Vilt. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders 
van Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
       
N.J.M.M Dauven      drs. R. Meijers 
wethouder financiën      wethouder Sociaal Domein 


