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Onderwerp: Vragen ex artikel 37 RvO over theater de Schuur 

 

Datum: 18 maart 2018 

 

Geacht college, 

 

Theater de Schuur is één van de beste kleine theaters van Nederland. Artiesten komen graag naar de 

Schuur voor hun try-outs en optredens. Het publiek weet de Schuur goed te vinden. Het theater 

beschikt over de modernste apparatuur qua licht en geluid.  

PvdA Moerdijk is van mening dat het theater veel beter benut kan worden gedurende de hele week. 

Bandjes zouden er kunnen repeteren. (Na)schoolse activiteiten voor de basisschoolleerlingen en 

workshops op allerlei gebied kunnen er plaatsvinden. Stichting Stoffer  & Blik is eveneens 

voorstander van optimale benutting van het theater. De gemeente Moerdijk behandelt Stoffer & 

Blik als iedere andere vereniging in Moerdijk. PvdA vindt dat niet terecht. Onze oproep is om aan 

theater de Schuur de status van een theater te geven en op basis van deze status te faciliteren zowel 

organisatorisch als technisch.  

 

Theater de Schuur moet blijven. Het is één van de pareltjes van Moerdijk.  

De gesprekken met gemeente en de stichting Stoffer & Blik over subsidiëring verlopen moeizaam. 

PvdA is van mening dat meer publieke middelen aan cultuur mogen worden besteed in Moerdijk, 

waaronder aan een professioneel theater de Schuur.  

Prioriteit ligt wat PvdA betreft bij het kunnen werken met professioneel kader naast de vele 

vrijwillige medewerkers die nu al actief zijn binnen de stichting Stoffer & Blik. 

Een professioneel kader biedt vervolgens weer kansen voor een goede exploitatie.  

 

Dit brengt ons op de volgende vragen: 

- Bent u het met PvdA een dat theater De Schuur een belangrijke functie vervult voor onze 

gemeenten en dat deze plek behouden moet blijven?  

- Is het college bereid afscheid te nemen van de gedachte dat theater de Schuur op eenzelfde 

wijze beoordeeld wordt als andere verenigingen in Moerdijk?  

- Kan theater de Schuur van de gemeente de status krijgen van een theater?  

- Wat houdt het college tegen om alles in het werk te stellen theater de Schuur te behouden en 

te laten doorontwikkelen?  

- 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?  

- Is het college bereid om bij de kadernota 2019 een voorstel op te nemen op welke wijze 

theater De Schuur beter benut kan worden met inzet van een eigen professioneel kader?  

 

 

 

De PvdA fractie, 

namens deze: 

 

Mieke Pistorius – van Geel 


