
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Informatieronde (voortzetting geschorste 
informatieronde 14 mei 2019) 

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

Datum Behandeling  29 mei 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen  

Aanwezig  De portefeuillehouder, de heren Wijn en Kok (BMC, opstellers onderzoek), 
enkele raads- en burgerleden, enkele ambtenaren en enkele toeschouwers  

Woordvoerders  Jacobs (PvdA), Passenier (GroenLinks), Courbois (SPM), Gilissen (50PLUS), 
Noteborn, Severijns (VVD), Gunther (Groep Gunther), Garnier (PVM), Pas (D66), 
Janssen (CDA), Schulpen (SAB), Nuyts (LPM). 

Voorzitter  Guido Mertens 

Secretaris  Vera Vroemen 

Samenvatting en afspraken  Van deze ronde is een geluidsbestand gemaakt dat toegankelijk is in het 
raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente Maastricht. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft een 
korte toelichting over het beoogde verloop van de van de bijeenkomst. Verder 
geeft hij aan dat – zoals toegezegd - het rapport Jaarplan ‘Theater 2019’ en het 
rapport ‘De stad en haar theater’ aan de raad zijn gezonden en toegevoegd aan 
de stukken. 
Aansluitend krijgen de fracties het woord die hier tijdens de vorige bijeenkomst 
op 14 mei nog geen gelegenheid toe hebben gehad. Daarna kunnen ook andere 
fracties nog vragen stellen. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt 
over o.a. de Middenzaal en evt. alternatieven hiervoor in de stad, 
bezoekersaantallen, stedelijke cultuurregio en samenwerking met Heerlen, 
werving van sponsorgelden, mogelijke governance structuren, mogelijkheden 
van de raad om te sturen na verzelfstandiging, prijzen van de kaartjes, cao 
afspraken, betrokkenheid van het het personeel. De meeste vragen worden 
beantwoord door de wethouder en de heren Wijn en Kok. De vraag over hoe de 
beprijzing van de kaartjes tot stand komt zal schriftelijk worden beantwoord. 
Tegen het einde van de ronde wordt gesproken over het verder te volgen 
proces. Een aantal fracties vraagt de wethouder een procedurevoorstel te doen. 
Na enige discussie zegt de wethouder toe dat hij in overleg met de griffie een 
procedurevoorstel zal voorleggen aan fractievoorzitters m.b.t. het 
vervolgproces.  

Daarna sluit de voorzitter de bijeenkomst af en bedankt alle aanwezigen. 

Toezeggingen  De portefeuilehouder zegt toe dat hij in overleg met de griffie een 
procedurevoorstel zal voorleggen aan fractievoorzitters m.b.t. het 
vervolgproces. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde (voortzetting geschorste 
informatieronde 14 mei 2019) 

 

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

Datum 29 mei 2019 (voortzetting 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.  

Op 14 mei 2019 heeft een informatieronde plaatsgevonden, die wegens 
tijdgebrek niet geheel is afgerond. De ronde wordt op 29 mei voortgezet.  

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. 

 

 


