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Onderwerp: Vragen ex artikel 35 RvO over theater de Schuur

Geachte mevrouw Pistorius - van Geel

U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 18 maart 2018
met betrekking tot Theater De Schuur aan het college van burgemeester en wethouders
gesteld:
1. Bent u het met PvdA eens dat theater De Schuur een belangrijke functie vervult voor

onze gemeenten en dat deze plek behouden moet blijven?
2. ls het college bereid afscheid te nemen van de gedachte dat theater de Schuur op

eenzelfde wijze beoordeeld wordt als andere verenigingen in Moerdijk?
3. Kan theater de Schuur van de gemeente de status krijgen van een theater?
4. Wat houdt het college tegen om alles in het werk te stellen theater de Schuur te

behouden en te laten door ontwikkelen?
5. De gemeente Moerdijk heeft een begroting van ruim 80 miljoen euro. Hoeveel geld is er

nodig om het voortbestaan inclusief het werken met een professioneel kader te
garanderen?

6. ls het college bereid om bij de kadernota2019 een voorstel op te nemen op welke wijze
theater De Schuur beter benut kan worden met inzet van een eigen professioneel kader?

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:
1. Het college onderschrijft deze stelling en heeft dat ook aan het bestuur van Stichting

Stoffer en Blik kenbaar gemaakt.
2. Het college beoordeelt iedere vereniging en stichting op de eigen merites, zo ook theater

De Schuur. Wel heeft het college oog voor de precedentwerking die van sommige
besluiten uit kan gaan.

3. Het college beschouwt theater De Schuur als een theatervoorziening, zoals uit de naam-
geving blijkt die ook in onze stukken voorkomt.

4. Het college is in gesprek met Stichting Stoffer en Blik over behoud en verdere ontwikke-
ling van het theater en heeft al een aantal handreikingen gedaan voor instandhouding in
de toekomst. Het gesprek wordt enigszins vertroebeld door het aanhoudende verzoek
van Stichting Stoffer en Blik om fte's te financieren terwijl de gemeente enkel activiteiten
en prestaties financiert. Voorts wil het college benadrukken tevreden te zijn met het
huidige ambitieniveau dat wij vinden passen bij de schaal en maat van de gemeente.
Professionalisering van beheer en techniek dient niet te leiden tot een andere
programmering voor andere doelgroepen.
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5. Het meest recente overzicht van Stichting Stoffer en Blik betreft een benodigde jaarlijkse
extra financiering van € 25.600 waarvan de stichting de helft voor zijn rekening neemt en
de gemeente verzoekt de andere helft te betalen.

6. Het college bespreekt op korte termijn het verzoek van Stichting Stoffer en Blik voor
aanvullende financiering en zal de uitkomst zo nodig opnemen in de kadernota 2019.
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