
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Tweede toets verruiming ondernemingsmogelijkheden Theater aan het Vrijthof 

Datum 28 januari, 2020 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5 Sport, cultuur en recreatie 

Behandelend ambtenaar MH Sas, 't 
Telefoonnummer: 043-35 
marcel.t.sas@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De Raad is geinformeerd over het rapport "Samenwerking en draagvlak voor 
Theater aan het Vrijthof"van Blaak advies en Realisatie en de opdracht van het 
college om allereerst nu in kaart te laten brengen wat de personele, 
organisatorische en financiele consequenties zijn van het verzelfstandigen van 
het theater in een stichting met een raad van toezicht en hoe daarin de 
subsidierelatie en de zeggenschap van en met de gemeente geregeld kan 
worden. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het College 

Verloop voorgaande 
proces 

Eerder is in twee bijeenkomsten in mei 2019 met de raad gesproken over het 
Rapport van BMC "Verruimen ondernemingsmogelijkheden Theater aan het 
Vrijthof". Naar aanleiding daarvan heeft de raad een motie aangenomen om 
nader onderzoek te laten verrichten naar samenwerkingsmogelijkheden voor 
het theater. Het resultaat van dit onderzoek is vervat in het rapport 
"Samenwerking en Draagvlak voor Theater aan het Vrijthof" van BLAAK advies 
en realisatie. 

Dit rapport is tot stand gekomen na gesprekken met alle belangrijke 
stakeholders bij het theater, bespelers en publiek en na gesprekken met 
partners van het theater in de stad en in de stedelijke cultuurregio zuid. 

Het college heeft het rapport besproken op 7 januari 2020. 

Inhoud  Het college informeert de raad over het rapport "Samenwerking en draagvlak 
voor Theater aan het Vrijthof" en haar besluit om alvorens een definitieve 
beslissing te nemen over verzelfstandiging van het theater eerst te laten 
onderzoeken wat de financiele, organisatorische en personele consequenties 
zijn van verzelfstandiging als stichting met een raad van toezicht en in beeld te 
brengen hoe in die situatie de subsidierelatie met de gemeente geregeld zou 
kunnen worden. Om pas daarna een daarop gefundeerd collegebesluit voor 
het geven van een zienswijze aan de raad voor te leggen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, In ieder geval alle deelnemers aan het onderzoek en verder open voor 
iedere belangstellende uit de stad 



 

 

 

 

 

 

 

Vervolgtraject College geeft opdracht aan extern bureau om de consequenties van een 
verzelfstandiging van het theater in kaart te brengen en daarover medio 2020 
te rapporteren. 

 


