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1. Opening, welkom & vaststelling agenda
Wethouder vd Ven opent de vergadering. Er volgt een korte kennismakingsronde, waarbij de
nieuwe interim directeur wordt voorgesteld. De heer Kraaijeveld, is aangesteld als interimdirecteur vanwege de afwezigheid van de heer Salfischberger en de noodzaak tot verandering.
De opdracht loopt (vooralsnog) tot eind december. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Kaders bestuurlijk overleg n.a.v. brieven
Er zijn over en weer een hele reeks brieven verzonden. Omdat het over en weer zenden niet
meehelpt aan een oplossing is er overgegaan tot dit gesprek over de toekomst van de Speeldoos.
De gemeente heeft informatie nodig van de Speeldoos voor het nieuw te ontwikkelen beleid en
de duidelijkheid richting verenigingen, bijvoorbeeld wat betreft de nieuwe tarieven.
Vanuit wethouder vd Ven wordt duidelijk aangegeven dat dit overleg als ‘laatste kans’ moet
worden gezien. De heer Wouters begrijpt dit en geeft aan dat de urgentie duidelijk wordt
gevoeld. Mocht de situatie zo blijven sluit de Speeldoos op 1 juli 2019 de deuren.

3. Toekomst De Speeldoos
Het gemeentebestuur heeft ingezet op een beleidswijzigingen. Het voornemen is er om de
subsidie rechtstreeks richting de verenigingen te laten lopen. Het Theaterbestuur geeft aan dat er
vanuit Theater de Speeldoos plannen/voorstellen zijn om hier invulling aan te geven.
Samengevat komt de uitleg van de heer Wouters erop neer dat wordt voorgesteld dat de
gemeente het initiatief neemt om een nieuwe stichting in het leven te (laten) roepen. Deze
stichting heeft een eigenstandig bestuur en maakt afspraken met de gemeente. Stichting Theater
de Speeldoos verhuurt dan de ruimten, inventaris en personeel aan deze stichting en is belast
met de eigen ‘commerciële activiteiten’. De heer Kraaijveld geeft aan dat hij zich verwondert dat
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de gemeente voor (oorspronkelijk) subsidiebedrag van € 580.000,- zowel buitenschoolse
cultuureducatie, de ondersteuning van zowel verenigingen én ook nog professioneel theater
gerealiseerd krijgt. Dit is in relatie tot de omvang van het gebodene een veel lager subsidiebedrag
dan in vergelijkbare gemeenten beschikbaar is. Er hoeft maar € 10.000,- bij m.b.t. professionele
kunsten blijkt uit zijn eerste analyse. Juist daarom is het hem als buitenstaander niet zo goed te
verklaren waarom de beleidswijziging noodzakelijk was en waarom men geen professioneel
theater als cultuuraanbod zou willen.
Het financiële probleem m.b.t. het gebouw lijkt nog wel groter dan gedacht. Het is volgens het
bestuur van Theater de Speeldoos zaak om duidelijke (meerjaren) afspraken met de nieuwe
stichting te maken, waarbij de stichting een afnameverplichting heeft. Er komen dan twee
afzonderlijke begrotingen.
Wethouder vd Ven geeft aan dat het geschetste een interessante gedachte is welke aan kan
sluiten op de beleidswijziging. Het verzoek is daarom om dit op papier te zetten. Dit zodat e.e.a.
meegenomen kan worden in de collegevergadering van aanstaande dinsdag.
De afspraak wordt gemaakt, dat deze plannen nog dit weekend richting gemeente komen. Wel
dient opgemerkt te worden dat dit geen volledig uitwerkte stukken zijn, maar de hoofdlijnen van
de denkrichting.
Het bestuur van de Speeldoos geeft aan dat ze gezamenlijk één doelstelling hebben afgesproken.
Voorziening de Speeldoos niet kwijtraken voor de Vughtenaren. Hier willen ze zich sterk voor
maken.

4. Lopende bezwaarprocedures
Vanuit het bestuur van Theater de Speeldoos wordt aangegeven de zitting doorgang zal vinden,
mochten we er niet uitkomen voor 27 november. De tijd dringt.

5. Vervolgafspraken
Afspraak: 14 november 20.00 uur is het volgende bestuurlijk overleg gepland, locatie theater de
Speeldoos.

6. Sluiting
Afspraak: mediastilte vanuit beide kanten.
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