
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde 

Onderwerp  Bespreken van het rapport inzake de Muziekgieterij 

Datum Behandeling  1 oktober 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  Woordvoerders en andere raads- en burgerleden, ca. 20 toeschouwers, 
wethouder Janssen, vertegenwoordigers Muziekgieterij (de heren Mans, 
Smeets, Loomans, Gerardu, Schulpen), enkele ambtenaren w.o. de heren ’t Sas 
en Van Asselt. 

Woordvoerders  Vos (GroenLinks), Lurvink (Groep Alexander Lurvink), Slangen (PvdA), Gunther 
(Groep Gunther), Habets (SPM), Van de Wouw (VVD), Van Est (50 PLUS), Garnier 
(PVM), Janssen (CDA), Frijns (SAB), Schut (SP), Wijnands (D66). 

Voorzitter  Van der Gugten 

Secretaris  Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

Van deze ronde is een beeld en geluidsbestand gemaakt dat toegankelijk is in 
het raadsinformatiesysteem. De presentatie van dhr. ’t Sas (gemeente 
Maastricht) is opgenomen bij de stukken in het raadsinformatiesysteem op de 
website van de gemeente Maastricht.  
 
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een korte 
inleiding. Aansluitend presenteert dhr. ’t Sas de belangrijkste bevindingen en 
aanbevelingen n.a.v. de raadsinformatiebrief en het rapport van LAgroup dat op 
verzoek van het college is opgesteld. Daarna stellen alle aanwezige fracties 
vragen over de raadsinformatiebrief en het rapport. Een groot aantal fracties 
geeft aan geschrokken te zijn van hetgeen wordt bericht. Een aantal fracties 
maakt kenbaar aan een politiek debat over dit onderwerp te wensen.  Verder 
worden vragen gesteld over o.a. of dit voorzienbaar was, of de wethouder en/of 
leiding van de Muziekgieterij ‘in controle’ zijn, de benchmark, kosten voor 
marketing, kosten huur, inkomsten van de muziekgieterij, de relatie met de 
cultuurvisie, exploitatie, businessplan,  professionalisering, ambities en 
toekomst. Ook worden vragen gesteld over het vervolgproces dat het college 
beoogt. De vragen van de fracties worden beantwoord door de wethouder, dhr. 
’t Sas en dhr. Mans (Muziekgieterij).   
 
Aan het einde van de bijeenkomst stelt de voorzitter vast dat verschillende 
fracties behoefte hebben aan een politiek debat in een raadsronde. 
Een verzoek hiertoe zal worden ingediend bij het Presidium. 
Daarnaast is onduidelijk wat de verdere procedure zal zijn. Er zijn twee opties: 
koersen op een amendement van de binnenkort vast te stellen algemene 
begroting (met als nadeel dat er dan weinig voorbereidingstijd is en het binnen 
de algemene begrotingsbehandeling wellicht te weinig aandacht krijgt) en 
koersen (met wat meer tijd voor een inhoudelijk debat) op een later 
wijzigingsbesluit van die begroting. 



 

 

 

 

 

 

 

In dat laatste geval dient het college zo'n besluit voor te leggen aan de raad en 
dat lijkt aan de orde omdat het in 2014 vastgestelde budget in het actuele 
bedrijfsplan 3x wordt overschreden. 
Een mogelijkheid is dat tijdens de begrotingsbehandeling het college wél alvast 
wordt gevraagd eventuele dekkingsmogelijkheden in kaart te brengen, zodat die 
tijdens de raadsronde overwogen kunnen worden. Aan het presidium wordt 
gevraagd hiervoor een begaanbare procedure voor te stellen. 

Toezeggingen  -  

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Bespreken van het rapport inzake de Muziekgieterij 

Datum 1 oktober 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5 Sport, cultuur en recreatie 

Behandelend ambtenaar Helmy Koolen / Marcel ‘t Sas 
Telefoonnummer: 043-350 4453 
Marcel.t.sas@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad is geïnformeerd over het rapport “Een toekomstbestendig poppodium 
Muziekgieterij Maastricht”. Het rapport wordt gepresenteerd en de raad heeft 
de gelegenheid om vragen hierover te stellen.  

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het college heeft op 27 augustus kennis genomen van het rapport. 

Inhoud  Met de opening van de nieuwbouw van de Muziekgieterij in de Timmerfabriek 
(september 2019) beschikt Maastricht over een modern groot poppodium. Een 
stad met 120.000 inwoners waarvan ruim 20.000 inwoners student zijn heeft 
een aansprekend poppodium nodig. Zo blijft de stad aantrekkelijk voor jeugd 
en jongeren om zich te vestigen voor studie en loopbaan. De nieuwe 
accommodatie stelt de Muziekgieterij in staat om als centrale popvoorziening in 
de stad te fungeren. Hiermee wordt een forse bijdrage geleverd aan het 
profileren van Maastricht als innovatieve, hippe, jonge stad en het bieden van 
tegenwicht aan het imago van ‘traditioneel en historisch’. 

Het grotere pand en de benodigde professionalisering, en dus inzet van 
betaalde krachten, zorgen er voor dat de bedrijfsvoering van de Muziekgieterij 
duurder uitpakt dan oorspronkelijk voorzien en dat extra financiële 
ondersteuning nodig is. 

De gemeente Maastricht heeft het adviesbureau Lagroup gevraagd een 
onderzoek in te stellen.  



 

 

 

 

 

 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, raad van toezicht van de Muziekgieterij 

Vervolgtraject De bevindingen van het rapport vertalen. 

 


