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Geacht college, 
 
In het ED van 31-1-2023 lazen we dat de horeca zich na een proeftijd tot 1 januari terugtrekt uit de 
cacaofabriek. Dit vanwege stress, ze gaan alleen door in het Speelhuis. 
Daarop hebben we de volgende vragen: 
 
1. Waarom moeten we dit in de krant lezen. Dit is al langer bij mij bekend. Waarom zijn we niet door u 

geïnformeerd? 
2. De wethouder zegt in dit artikel dat dit alles de verantwoording van het bestuur van de cacaofabriek is. Is 

dit wel zo? We zitten er met €300.000 in door een lening, we hebben mediation gehad onder Harijgens, 
er zijn vergaderingen geweest met de huurders. Het hele voortraject is onder de auspicien van de 
gemeente gebeurd. Tot hoever strekt onze “echte” verantwoordelijkheid als raad en college? 

3. Wordt door deze opmerking het bestuur van de cacaofabriek niet verantwoordelijk gemaakt voor de 
stress van de horeca? Graag een motivatie. 

4. Is een deel van de stress bij de horeca veroorzaakt door slechte communicatie of relaties? Kunt u dit 
toelichten?  

5. Is de sfeer in zijn geheel verbeterd in de cacaofabriek sinds de nieuwe situatie met de verzelfstandiging? 
Ons bereiken verontrustende geluiden. Kent u ook deze geluiden? 

6. Bent u het met me eens dat een horeca afhankelijk van het cultuurgedeelte nooit genoeg omzet kan 
genereren? Zo ja, heeft u een oplossing? 

7. Als men de geleende €300.000 niet terug kan betalen, gaat dit af van de subsidiepot. Is dit niet oneerlijk 
of gaat dit van de subsidie van de cacaofabriek af? Anders boeten anderen voor de omissies van de 
cacaofabriek. Wat gebeurt er dus na niet terugbetalen? 

8. Bent u het met me eens dat de financiële situatie steeds meer verslechterd? Wat kan het college daar 
aan doen, buiten nog een lening aangaan? 

9. Vindt u niet dat het hoog tijd wordt voor een grondig onderzoek naar de sfeer, communicatie, 
samenwerking van alle geledingen in de Cacaofabriek en zelfs het Speelhuis? Graag een toelichting. 

10. Bent u het met ons eens dat de cacaofabriek geld moet genereren om zelf de broek op te houden?  Ja 
of nee volstaat.  

11. Bent u het met ons eens dat men daarom wat principes moet laten varen zodat er geld wordt 
gegenereerd, bijv. door personeelsfeesten in de grote zaal? Graag een motivatie. 

 
Namens Helder Helmond 
Louis van de Werff 
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