INFORMATIEVE RAAD 14 OKTOBER 2021
Notulen van de vergadering
Voorzitter: mevrouw H. van ‘t Riet
Griffier: de heer M. van Engelshoven
Tevens aanwezig: mevrouw N. van Engelen (GL), mevrouw A-M de Smalen (GL), mevrouw
M. van Schoot (GL), mevrouw Y. Yildiz-Kaya (GL), de heer H. Berkhout (D66), de heer R.
Poelwijk (D66), de heer F.B. Simonetti (D66), de heer J.A. Jägers (VVD), de heer E.H.
Timmer (VVD), mevrouw B.H.M. Wielage (VVD), de heer F. Geerts, mevrouw S. Kuilman
(PvdA), de heer N.C. Portegijs (PvdA), de heer E.S. den Heijer (OPD), de heer P.A. Prins
(OPD), de heer J.G.M. Sikking (OnPD), de heer L.R. Smits (OnPD) en de heer W. Advokaat
(OD)
Vanuit het college aanwezig: burgemeester E. Boog, wethouder A.J.M. Scholten en
wethouder M.A. Sikkes-van den Berg
________________________________________________________
1. Opening en mededelingen door de voorzitter, vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Vanavond is een speciale informatieve raad waar mensen mogen inspreken over de begroting
2022. Er hebben zich 4 insprekers aangemeld.
2. Inspreken gesubsidieerde instellingen en bewoners over de begroting 2022
Mevrouw Koopmanschap (voorzitter Theater De Omval) zegt dat het heel erg fijn is om na
corona de draad weer op te pakken en om volle zalen te hebben, films te kunnen laten zien,
mensen weer in het café en het lijkt erop dat het theater de coronacrisis zonder erg grote
kleerscheuren heeft doorstaan. Het niveau 2019 is nog niet bereikt en dat duurt nog wel even.
De coronacheck levert een boel extra werk op maar het blijkt ook een drempel te zijn voor
jongere en oudere mensen om naar het theater terug te keren. In deze periode is het wat
lastiger om een diverser publiek aan te trekken maar daar wordt zeker aan gewerkt.
Het afgelopen jaar was er ook de invloed van de nieuwe directeur, de heer Van Zuilen. Hij
heeft nieuwe initiatieven genomen als voorstellingen in het Diemerbos bij House of Birds in
samenwerking met de Vrienden van het Diemerbos. Daarnaast waren er premièrefilms als De
slag om de Schelde en James Bond.
Inmiddels is de grond achter De Omval veranderd in een bouwput ten behoeve van de
uitbreiding met de bibliotheek. Ook de muziekschool gaat in het nieuwe gebouw nieuwe
ruimtes krijgen, er komt een mooie nieuwe huisvesting voor Stichting Welzijn Diemen en een
nieuw kantoor en een studio voor Radio Diemen. Volgende week gaat de eerste paal de grond
in. Er wordt dan een periode ingegaan van diverse bouwactiviteiten. Hopelijk is volgend jaar
zomer het geheel klaar maar in de loop van het jaar zal wel wat overlast worden ervaren door
de bouw en kunnen minder voorstellingen en verhuringen worden geprogrammeerd. Er komt
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een nieuwe filmzaal, een nieuwe schuifpui naar het terras en voor het nieuwe seizoen worden
veel mooie plannen gemaakt.
Dank voor alle steun die is ontvangen van de gemeente in de moeilijke tijd van corona maar
ook bij het maken van zo’n mooi plan.
Ouderenpartij Diemen heeft gezien dat de wethouder volgende week de eerste paal gaat slaan
voor de uitbreiding en verbouwing van De Omval maar is er ook aan gedacht om de
raadsleden hiervoor uit te nodigen?
Mevrouw Koopmanschap zegt dat de regie van dit geheel bij de gemeente ligt maar de
raadsleden zijn altijd welkom, met of zonder eerste paal.
De heer Haag (voorzitter Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop) geeft aan dat al meer
dan 20 jaar een muziekaanbod wordt gegeven voor de Diemense muziekliefhebbers in
Schuilkerk De Hoop. Er is sprake van optredens van kleine muziekgezelschappen of solo
optredens. Qua architectuur en akoestiek doet De Hoop niet onder voor het Concertgebouw.
Met architectuur wordt vooral de binnenkant bedoeld want het is natuurlijk als een schuilkerk
gebouwd. De akoestiek van De Hoop wordt door alle optredende musici en bezoekers
geroemd. Er worden musici naar De Hoop gehaald wiens spel overtuigt en ontroert. Kwaliteit
dus, daar is de programmering op gericht waarbij er een voorkeur is voor aanstormend jong
talent om hen aan het begin van hun carrière een podium te verschaffen. Zo hebben
bijvoorbeeld bekende namen als Remy van Kesteren en het Dudok Quartet opgetreden.
Hierdoor kan het ook voor de stichting en voor de bezoekers betaalbaar worden gehouden
want nog niet gevestigde namen zijn immers nog niet zo duur. De stichting hecht er zeer aan
dat de concerten voor iedereen in Diemen toegankelijk zijn, ook in financiële zin. De entree is
€ 18 en € 13 voor Vrienden.
Aan de gemeente Diemen wordt gevraagd om voortzetting van de bestaande subsidie. De
stichting is de coronaperiode zonder al te grote kleerscheuren doorgekomen. De
gecontracteerde musici die niet konden optreden zijn financieel tegemoet gekomen. Dat is
mede de reden dat dit jaar een stevig beroep moet worden gedaan op de financiële reserve.
Daarom hoeft niet om een verhoging van het subsidiebedrag te worden verzocht. Hopelijk
speelt de stichting volgend jaar weer quitte en zal deze aderlating eenmalig zijn. De bestaande
subsidie bedroeg vorig jaar € 3118. Die biedt een fundament in de begroting waarmee de
vaste kosten aan zaalhuur, het gebruik van de vleugel en de Buma kunnen worden gedekt. De
gages van de musici worden grotendeels gedekt door kaartverkoop en alle overige kosten door
bijdragen van vrienden, vriendinnen en donaties van sponsoren. Het bestuurlijke en
organisatorische werk wordt geheel door vrijwilligers gedaan. Hopelijk wordt de financiële
steun van de gemeente volgend jaar voortgezet.
Ons Diemen vraagt of de hoge stookkosten in zo’n oud gebouw een gat in de begroting
kunnen slaan.
De heer Haag legt uit dat het gebouw wordt beheerd door Stadsherstel Amsterdam. De
stichting huurt de zaal voor de muziekuitvoeringen en als de gasprijzen de pan uit rijzen en
Stadsherstel de huur gaat verhogen zouden die kosten uit de reserve kunnen worden gedekt
maar vooralsnog gaat het om 6 concerten per jaar en daarom maakt de stichting zich daar niet
te veel zorgen over.
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3. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.
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