
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Het verruimen van het cultureel ondernemerschap van het Theater aan het 
Vrijthof 

Datum 14 mei 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5 Sport, cultuur en recreatie 

Behandelend ambtenaar HMJL Koolen 
Telefoonnummer: 043-350 5274 
helmy.koolen@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Het college wil de raad informeren over de uitkomsten van een onderzoek naar 
de mogelijkheden om het cultureel ondernemerschap van het Theater aan het 
Vrijthof te verruimen 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het college van Burgemeester en Wethouders 

Verloop voorgaande 
proces 

Een informatiebijeenkomst met de personeelsleden van het theater 

Inhoud  In het coalitieakkoord 2018 – 2022 “Maastricht onbegrensd en ontspannen” 
heeft de coalitie uitgesproken meer ontplooiingsmogelijkheden te willen 
creëren voor cultureel ondernemerschap voor het theater. Het college wil de 
raad informeren over de uitkomsten van een extern onderzoek hiernaar, 
alvorens stappen te zetten in het verruimen van de mogelijkheden voor 
cultureel ondernemerschap voor het theater.  

Het rapport zal door de opsteller, de heer Wijn gepresenteerd worden. 

Conform de Gemeentewet is het de bevoegdheid van het college te beslissen 
over verzelfstandiging van het theater. Gemeentewetartikel 160 eerste en 
tweede lid bepaalt dat het college een ontwerpbesluit dient te nemen over de 
verzelfstandiging van het Theater aan het Vrijthof. Dit besluit dient het college 
voor te leggen aan de raad om de raad in de gelegenheid te stellen zijn 
wensen en bedenkingen hierover ter kennis van het college te brengen. Op 
deze manier kan de raad daadwerkelijk zien wat er gebeurt en de ‘positie’ van 
de gemeente in de op te richten rechtspersoon kaderstellend (via wensen en 
bedenkingen) beïnvloeden.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren over het onderzoek en daar desgewenst vragen over te 
stellen 

Vervolgtraject Het college zal zich beraden op welke wijze zij het cultureel ondernemerschap 
voor het Theater aan het Vrijthof wil verruimen en de raad over het proces 
informeren. 

 

 


