
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

Onderwerp Raadsvoorstel Geactualiseerde missie en visie Centre Céramique – 
Kumulus – NHMM en voorbereidingskrediet voor de integratie Kumulus 
Muziekschool Maastricht in Centre Céramique. 

Datum 29 november 2018 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5  Sport, cultuur, recreatie 

Behandelend ambtenaar PSL Lambrechts 
Telefoonnummer: 043-350 5437 
paul.lambrechts@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

In deze ronde wordt, conform het verzoek van de raad (motie van 3 juli 2018), 
het voorstel van het college voor de geactualiseerde missie en visie van 
Centre Céramique – Kumulus – NHMM besproken en met de stad gedeeld. 
Daarnaast wordt de vraag van het college voorgelegd voor het voteren van 
een voorbereidingskrediet aan de raad. Dit voorbereidingskrediet dient om een 
definitief ontwerp (DO) te maken voor de fysieke integratie van de 
muziekschool Kumulus in Centre Céramique. Op die wijze kan de raad 
integraal afwegen (eerst missie en visie, daaruit volgend de huisvesting). 

Vorm bijeenkomst Stadsronde  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De raad volgt sinds 2017 van zeer nabij de transitie van Centre Céramique – 
Kumulus – NHMM en heeft in de eindrapportage van de Raadswerkgroep 
transitie een aantal aanbevelingen voor meer sturing en regie en het betrekken 
van de raad geformuleerd. Vervolgens heeft de raad in de motie van 3 juli 
2018 het college gevraagd om een mijlpalenoverzicht en een geactualiseerde 
missie en visie voor Centre Céramique – Kumulus – NHMM.  

Het mijlpalenoverzicht is inmiddels via een RIB aan de raad gestuurd, inclusief 
doorkijk naar de uitvoering van de resterende mijlpalen in de periode 2019 -
2020.  

Bij de vaststelling van de begroting 2019 door de raad is bovendien in het 
MJIP ruimte gemaakt voor de integratie van Kumulus Muziekschool in Centre 
Céramique.  

Inhoud  Het college heeft de missie en visie van Centre Céramique – Kumulus – 
NHMM geactualiseerd en legt die nu ter vaststelling voor aan de raad.  

In de stadsronde wordt deze missie en visie eerst toegelicht en geïllustreerd 
aan de hand van enkele voorbeelden die de nieuwe rolopvatting verduidelijken.  
Vervolgens kunnen raadsleden en aanwezige stakeholders hierop reflecteren 
en vragen stellen over de wijze waarop deze missie en visie waargemaakt kan 
worden in de stad en wat deze actualisering voor hen concreet betekent. 

De nieuwe lijn wordt verbonden met de ambitie om de instelling ook op het vlak 
van de huisvesting klaar te maken voor de toekomst. Het college onderzoekt 
de mogelijkheid om de muziekschool van Kumulus te verplaatsen en volledig 
te integreren in Centre Céramique. De laatste stand van zaken van dit 
onderzoek wordt in de stadsronde gedeeld en toegelicht aan de hand van een 
presentatie van deze integratie en van de wijze waarop Centre Céramique als 



 

 

 

 

 

 

geheel kan worden ingericht. Ook hierover wenst het college in gesprek te 
gaan met raad en stad. 

In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om een voorbereidingskrediet te 
voteren. Hiermee wordt vervolgens een definitief ontwerp gemaakt voor de 
integratie van de muziekschool in Centre Céramique. Dat ontwerp zal in 2019 
wederom in een nieuw voorstel aan de raad voorgelegd worden. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Bespreken met gebruikers en stakeholders (gebruikers van de instelling) uit de 
stad, ter voorbereiding van besluitvorming. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Directie en management van CC - Kumulus – NHMM, culturele en 
maatschappelijke stakeholders/gebruikers. 

Vervolgtraject Na bespreking in de stadsronde zal het voorstel geagendeerd worden in de 
raadsronde op 15 januari 2019 en in de raadsvergadering van 29 januari 2019. 

 


