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L.S. 

Wij zijn per brief d.d. 4 maart jl. op de hoogte gebracht dat CMM wordt genoemd in het collegevoorstel 
om te bezuinigen op de subsidie voor het cultureel programma tijdens Magisch Maastricht. 
In de bijlage treft u een reactie van ons aan op deze aankondiging, met het verzoek om deze ter hand te 
stellen van het college en de gemeenteraadsleden. 

Hartelijke groet,
Paul ten Haaf 

Centrummanagement Maastricht
T +31 (0)43 851 89 77 | M +31 (0)6 4575 8178 | E paultenhaaf@cmmaastricht.nl
A Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht | W www.cmmaastricht.nl

"DISCLAIMER gemeente Maastricht" 

" De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is 

verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan 

u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw 

bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te 

bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën zijn in 

de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht." 
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College van B & W en leden gemeenteraad Maastricht 
p/a 

Onderwerp:  Datum: Bijlagen: 
Bezuinigingsvoorstellen  22 juni 2020 

Onze referentie: E-mailadres:  
 CM/2020/06.22.01 

Geacht College en gemeenteraadsleden, 

Op 4 maart jl. zijn wij per brief op de hoogte gebracht van het feit dat Centrummanagement Maastricht 
(CMM) wordt genoemd in het collegevoorstel om te bezuinigen op de subsidie voor het 
cultuurprogramma tijdens Magisch Maastricht. 

De voorgestelde bezuiniging voor CMM bedraagt €41.500,-. Dit bedrag maakt al meer dan 10 jaar 
onderdeel uit van de €200.000,- die de gemeente Maastricht jaarlijks uit het economie budget ter 
beschikking stelt voor de organisatie van Magisch Maastricht. (Ter informatie: het gemeentelijk budget 
voor Magisch Maastricht bedraagt op hoofdlijnen €90k voor de schaatsbaan, €40k voor Marketing en 
Promotie,  €40k voor de culturele programmering en €30k voor onderzoek en nieuwe initiatieven.) 

Het cultuurprogramma is uitgegroeid tot een vast onderdeel van het programma van Magisch Maastricht 
en is een extra onderscheidende en kwalitatieve impuls ten opzichte van andere steden. Dat wordt 
algemeen onderkend en de waardering van zowel bewoners als bezoekers is groot. De programmering is 
gevarieerd, zowel professionals als amateurs krijgen ruim het podium. Jaarlijks worden er meer dan 200 
optredens verzorgd en in het programma participeren meer dan 1000 amateur(gezelschappen) uit 
Maastricht en omstreken. 

De begroting van het cultuurprogramma in 2019 bedroeg €114k. Door de €40k van de gemeente 
Maastricht aan te vullen met €15k uit het reguliere CMM-budget en deze bedragen als multiplier in te 
zetten bij fondsenwerving, konden wij extra inkomsten realiseren van €59k en daarmee een kwalitatief, 
aansprekend programma neerzetten. 

U dient zich te realiseren dat het cultuurprogramma alle jaren slechts beperkt is gefinancierd uit het 
regulier CMM-budget. Met de gemeentelijke subsidie is steeds via het multipliereffect minimaal een 
verdubbeling van budget gerealiseerd. Wanneer we deze subsidie niet meer ontvangen, zal het 
multipliereffect evenredig afnemen. De huidige omvang en kwaliteit kunnen wij onmogelijk financieren uit 
het reguliere CMM-budget. Er kan dus ook geen verplichting aan CMM worden opgelegd om het 
cultuurprogramma met dezelfde omvang en kwaliteit te blijven voortzetten. 

Wij hebben er alle begrip voor dat er moet worden bezuinigd wanneer er een tekort op de begroting 
ontstaat. Toch vragen wij u dringend uw besluit te heroverwegen met verwijzing naar de gegeven 
toelichting en argumenten. Mocht u persisteren bij de voorgestelde bezuiniging voor CMM, dan zult u 
begrijpen dat dit gevolgen heeft voor de deelname van de vele amateurgezelschappen en voor de omvang 
en kwaliteit van het cultuurprogramma tijdens Magisch Maastricht. 

Met vriendelijke groet, 

Paul ten Haaf 
Directeur stichting Centrummanagement Maastricht 

BINNENGEKOMEN TEAM DOCUMENTSERVICES
D.D. 22-06-2020
No. 2020-17060 (Concernzaken)
No. 2020-17061 (Raad)




