
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Stadsronde 

Onderwerp  herhuisvesting philharmonie zuidnederland 

Datum Behandeling  2 februari 2021 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  Woordvoerders, ambtenaren, de wethouder en inwoners die deelnemen 

aan de stadsronde. 

Woordvoerders  De heren: Janssen (CDA), (SPM), Vos (GroenLinks), Pas (D66),  

Noteborn (VVD), Gerats (SP), Voorst (Partij Veilig Maastricht), Miesen 

(PVV), Schulpen (SAB), Van Est (50Plus) Philipsen (Groep Alexander 

Lurvink) 

De dames: Habets (SPM), Slangen (PvdA), Martens (Groep Gunther), 

Maassen (Groep Maassen) 

Voorzitter  Mevr. Van Ham 

Secretaris  Dhr. Van der Harst 

Samenvatting en 

afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze 

benadrukt dat het een stadsronde betreft en dat het gaat om een 

gesprek tussen inwoners en raadsleden. Insprekers krijgen 3 tot vier 

minuten spreektijk voor hun betoog, waarna vervolgens raadsleden 

vragen kunnen stellen. 

 

Er komen verschillende zaken aan de orde. Er wordt begonnen met de 

voordelen van de herhuisvesting van de philharmonie in de 

Theresiakerk, onder meer voor de buurt, het philharmonie, het orkest en 

het kerkbestuur. Daarnaast spreekt men over de gevolgen van voor de 

verenigingen die verbonden zijn aan de Theresiakerk, die hopen nog op 

een manier gebruik te kunnen blijven maken van het gebouw. 

Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat het kerkbestuur zich sterk gaat 

maken zodat de scouting in elk geval tot en met augustus gebruik kan 

blijven maken van de Theresiakerk. 

 

Er ontstaat een gesprek over de contractduur tussen het philharmonie 

en de kerkstichting, waarbij men overeenkomt dat het wenselijk zou zijn 

een contract voor onbepaalde tijd, met een minimum van 10 jaar, mits 

er geen grote wijzigingen ontstaan in de aan het philharmonie 

toegekende subsidies.  

 

De voorzitter sluit de vergadering. Zij bedankt alle insprekers voor hun 

deelname aan de digitale stadsronde. Het onderwerp staat 

geagendeerd voor bespreking in de raadsronde op 9 februari 2021 en 

de daaropvolgende raadsvergadering diezelfde avond. 



 

 

 

 

 

 

 
Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Raadsvoorstel herhuisvesting philharmonie zuidnederland 

Datum 26 januari 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5 Sport, cultuur en recreatie 

Behandelend ambtenaar H.M.J.L (Helmy) Koolen 
+31 6 21956768 
Helmy.koolen@maastricht.nl  

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Bij de herbestemming van de Sint Theresiakerk betrokken Inwoners en 
instellingen zijn in de gelegenheid gesteld hun opvattingen en standpunten 
betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken aan elkaar en aan de 
raad. 

Vorm bijeenkomst Presentatie raadsvoorstel herhuisvesting philharmonie zuidnederland, gevolgd 
door Q and A. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het voorstel is de uitwerking van het in het collegeprogramma voorgenomen 
“verstevigen thuisfunctie philharmonie zuidnederland”, waarvoor in het 
programma eenmalig € 1.000.000  is gereserveerd. 
Het voorstel is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Gemeente – 
philharmonie zuidnederland en het kerkbestuur van de Sint Theresiakerk. 
Op 6 oktober 2020 is de raad in een RIB geïnformeerd. 
Het college heeft 5 januari 2021 besloten dit voorstel voor te leggen aan de 
raad. 

Inhoud  In de stadsronde wordt het raadsvoorstel toegelicht door Karel Franken en 
Marcel ‘t Sas en wordt inzicht gegeven in de voorgestelde eenmalige 
investeringen.  
Daarna zullen in ieder geval het kerkbestuur en de intendant van philharmonie 
zuidnederland een korte toelichting geven. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Te luisteren naar de inbreng en zienswijze van bij de Theresiakerk betrokken 
inwoners/instellingen en hen te bevragen over hun standpunten 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Als toehoorder de stadsronde online te volgen. Bij uitzondering kan de 
wethouder een korte reactie of toelichting geven op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

Als toehoorder de stadsronde online te volgen. Kan op verzoek van de 
voorzitter een korte technische toelichting geven. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

In dialoog te gaan met elkaar en met de raad en hierin hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, initiatieven en organisaties die betrokken zijn bij de Sint Theresiakerk en de 
philharmonie zuidnederland. 
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Vervolgtraject Na voorstelling en bespreking volgt een raadsronde op 9 februari waarin wordt 
afgewogen of het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raadsvergadering 
van 9 februari 2021. 

 


