
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Raadsvoorstel ‘herhuisvesting philharmonie zuidnederland 

Datum 9 februari, 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5 Sport, cultuur en recreatie 

Behandelend ambtenaar HMJL (Helmy) Koolen 
0621956766 
Helmy.koolen@maastricht.nl  

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Na voorbereiding door de deelnemende partners en vaststelling van het 
voorstel door het college heeft op 26 januari 2021 een stadsronde 
plaatsgevonden waarin de partners de geplande herhuisvesting en daarmee 
gepaard gaande investeringen hebben toegelicht. Daarbij hebben experts en 
belanghebbenden de gelegenheid gekregen in te spreken en zijn de vragen 
van hen en van de raadsleden beantwoord.  

Inhoud  Het College van B&W vraagt de raad om op 9 februari in te stemmen met het 
eenmalig investeren van €1.000.000 in het herhuisvesten van philharmonie 
zuidnederland in de Sint Theresiakerk om daarmee de thuisfunctie voor de 
philharmoie te versterken en een belangrijk gemeentelijk monument te 
behouden voor de buurt en de stad Maastricht. Dit bedrag is in de, door de 
raad vastgestelde, programmabegroting 2021 opgenomen in het 
Meerjareninvesteringsplan (bladzijde 129 van de programmabegroting). 
Medefinanciers zijn provincie Limburg ( €300.000) Elisabeth Strouven Fonds 
(lening €300.000) en philharmonie zuidnederland ( eigen bijdrage €300.000) 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen actieve rol in een raadsronde. De ambtenaar kan 
immers nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de 
ambtenaar een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van 
de voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Als toeschouwer de raadsronde via de live-stream te volgen. 

Vervolgtraject In de raadsronde bepaalt de raad of het voorstel klaar is voor besluitvorming. 
Bij een positief oordeel wordt het voorstel geagendeerd voor de raadavond van 
9 februari 2021. 
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