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1

Opening

De voorzitter opent de vergadering met de bede en heet iedereen van harte welkom.

2

Trekking stemcijfer en spreekrecht
voor het publiek

Stemcijfer 2 wordt getrokken: de heer Doorenbos, de VVD mag beginnen met de beraadslagingen.

3.1

Vaststellen agenda

De heer Van Dinther heeft zich aangemeld voor het spreekrecht.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
VVD stelt voor om de spreektijd te verruimen naar 7 minuten. De raad stemt in met het voorstel.

3.2
4

Vaststellen van de besluitenlijst
11 april 2019
Mededelingen

5

Lijst ingekomen stukken

D66 agendeert een motie vreemd aan de orde van de dag. De raad stemt in met agendering.
De besluitenlijst van 11 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter meldt dat mevrouw de Waal (GB), de heer Yacoub (SP), de heer van Doorn (GB) en mevrouw
Wiegant (D66) afwezig zijn.
De raad heeft kennisgenomen van de ingekomen stukken categorie I en II.
D66: De perikelen rondom Avulo lopen al een tijdje. Het loopt nu een beetje uit de hand. Is het college bereidt
om een bemiddelingspoging te doen tussen het bestuur en de vrijwilligers?
Burgemeester van de Mortel: Na de publicatie in het Klaverblad door de vrijwilligers heb ik het bestuur
uitgenodigd om te praten over de situatie. Daarin bood ik aan om te bemiddelen. Het bestuur had op dat
moment daar geen behoefte aan. Daarna kreeg ik een verzoek tot bemiddelen van de vrijwilligers. Daar was ik
toe bereid op twee voorwaarden: 1. met volstrekte transparantie en 2. met instemming van het bestuur. Toen
heb ik het bestuur een e-mail gestuurd met het aanbod om te bemiddelen. Het bestuur heeft ook het tweede
aanbod afgeslagen. Daar heb ik de vrijwilligers van op de hoogte gesteld. Het college heeft twee keer
aangeboden om te bemiddelen. Daar staat het bestuur niet voor open. Daarom ziet het college geen rol om te
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bemiddelen, want beide partijen moeten er voor open staan.
Wethouder van de Ven: Wij hebben formeel geen positie tussen Avulo en de vrijwilligers. Wij kijken kritisch
naar onze subsidievoorwaarden om te kijken of dat conform de voorwaarden wordt nageleefd. Dat is voor ons
de kapstok om een gesprek aan te gaan.
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Hamerstukken
Er zijn geen hamerstukken

7.

Bespreekstukken

7.1

Toekomst de Speeldoos

Besluitenlijst raadsvergadering 18-04-2019

De heer Van Dinther heeft zich aangemeld voor het spreekrecht.
De heer Smeets heeft zich aangemeld voor het spreekrecht.

Het amendement (A2) ingediend
door CDA en SP.

1e termijn
VVD: De tijden van terugkijken liggen achter ons. We moeten samen
met de Speeldoos werken aan de toekomst. Er zijn drie opties om uit
te kiezen: een cultureel centrum, een theater met professionele kunst
of een faillissement. Dat laatste is voor de VVD geen optie. Dan staan
alle verenigingen op straat en raakt de gemeente controle kwijt over
het pand. De VVD kiest voor een cultureel centrum en dat past in de
keuzes die de raad in het verleden maakte. De professionele kunst is
een stuk duurder dan alleen amateurkunst. Daarnaast komen ook nog
de kosten voor onderhoud erbij. De laatste jaren is er geen onderhoud
gepleegd. Gebruik het geld dat de gemeente overhoudt met alleen
amateurkunst voor het onderhoud van het pand. Voor de VVD is het
niet waard om geld te steken in professionele kunst. Er zijn andere
prioriteiten. De VVD is voorstander om de Speeldoos gemeentelijk
bezit te maken. Dat is vrij normaal in andere gemeenten. Wij willen
een soortgelijke regeling als bij Elzenburg. De VVD wil dat het
bestuur van de Speeldoos samen met de vrijwilligers en verenigingen
werken aan een businessplan. Daarom dient de VVD een motie (M1)
waarin het college wordt verzocht om:
•
Na vaststelling van het nieuwe cultuurbeleid Cultureel

Voor het amendement zijn:
SP (1)
CDA (1)
De heer Middelhoff (PvdA-GL)
Tegen het amendement zijn:
Gemeentebelangen (5)
PvdA-GroenLinks (3)
VVD (4)
D66 (2)
Het amendement (A2) is
verworpen.
Het raadsbrede amendement (A1).
Voor het amendement zijn:
Gemeentebelangen (5)
PvdA-GroenLinks (4)
VVD (4)
4

RAADSVOORSTEL/
OMSCHRIJVING

Besluitenlijst raadsvergadering 18-04-2019

ADVIES FRACTIES

EINDBESLUIT

Centrum De Speeldoos te faciliteren in het samen met haar beoogde
gebruikers opstellen van een ondernemingsplan;
•
Cultureel Centrum de Speeldoos te faciliteren in het opstellen
van een jaarplan, als voorloper van dat ondernemingsplan.
De VVD wil het subsidiebedrag pas verlagen vanaf 1 januari 2020
zodat de omschakeling naar cultureel centrum bekostigt kan worden.
Daarom dient de VVD een amendement (A1) in met de volgende
wijziging:
Om een faillissement af te wenden het college te mandateren om een
incidentele subsidie van €387.455,- te verlenen en vast te stellen aan
Stichting Theater de Speeldoos in de vorm van een renteloze lening
(overbruggingskrediet) en ten laste te brengen van de Algemene
Reserve met als voorwaarden:
1)
Een recht van hypotheek op het pand van Stichting Theater de
Speeldoos;
2)
Aflossingsvrij tot 1 januari 2021;
3)
Beoordeling per 1 januari 2021 of overbruggingskrediet wordt
omgezet in bedrag om niet of dat aflossing moet plaatsvinden;

D66 (2)
SP (1)
CDA (1)

D66: De Speeldoos is een middel en geen doel op zich. D66 is trots
op wat de gemeente te bieden heeft voor amateurkunst. Nieuw
cultuurbeleid is dan ook een prioriteit. D66 wil gelijk een start maken
met het opstellen van nieuw beleid. Cultuurbeleid is meer dan een
theaterzaal. Overal wordt er cultuur beleeft in de gemeente. D66 wil
dat de middelen breed worden ingezet voor de amateurkunst. D66
hoort graag van het college hoe het staat met het nieuwe cultuurbeleid.
De situatie van nu is erger dan gedacht. Jarenlang is er geld gebruikt
voor professionele kunst terwijl dat niet de bedoeling was. Nu staat

Het geamendeerde raadsvoorstel
is aangenomen.

Het amendement (A1) is
aangenomen.
Het geamendeerde raadsvoorstel.
Voor het raadsvoorstel zijn:
Gemeentebelangen (5)
PvdA-GroenLinks (4)
VVD (4)
D66 (2)
Tegen het raadsvoorstel zijn:
SP (1)
CDA (1)

De motie (M1) over de Speeldoos
ingediend door VVD, GB, D66 en
PvdA-GL.
Voor de motie zijn:
Gemeentebelangen (5)
5
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een faillissement voor de deur. Het behoud van het gebouw staat op
losse schroeven. Het raadsvoorstel is een nieuwe start. D66 kiest voor
amateurkunst. D66 steunt de motie (M1) en het amendement (A1)
van de VVD. D66 is voor variant A. Het cultureel centrum moet
ondersteunend zijn aan het nieuwe beleid dat samen met de
vrijwilligers en verenigingen gemaakt wordt. D66 ondersteunt het
college in het verwerven van het pand.

EINDBESLUIT

PvdA-GroenLinks (3)
VVD (4)
D66 (2)
Tegen de motie zijn:
SP (1)
CDA (1)
De heer Middelhoff (PvdA-GL)

GB: Het dossier ‘de Speeldoos’ kent alleen maar verliezers. We
moeten verder. Niet terugkijken, maar ons richten op de toekomst.
De motie (M1) is aangenomen.
Het rapport van het nieuwe bestuur is leidend voor de toekomst. Het
rapport laat duidelijk zien dat het één voor twaalf is. De raad heeft
sinds 2004 steeds herhaald dat de subsidie alleen bestemd was voor de
amateurkunst. Gemeentebelangen stemt voor variant A en dat heeft
consequenties voor de financiën, organisatie en het personeel. Een
faillissement is voor Gemeentebelangen geen optie.
Gemeentebelangen kan instemmen met het voorstel van het college.
Het bestuur van de Speeldoos heeft aangegeven dat er meer geld nodig
is, daarom steunt Gemeentebelangen het amendement (A1) van de
VVD. De huidige technische stand van het pand is matig. Er is geld
nodig voor het onderhoud. Het bestuur ziet geen enkele andere optie
dan het vervreemden van het onroerend goed. Gemeentebelangen
steunt het college in het verwerven van het pand. Wij hebben er
vertrouwen in dat er iets moois kan ontstaan in samenwerking met alle
partijen. Het zou mooi zijn als het college dat kan faciliteren daarom
steunt Gemeentebelangen de motie (M1) van de VVD.
SP: Het geld is niet volgens afspraak besteed. Daarom is het
vertrouwen in het bestuur van de Speeldoos opgezegd. Nu ligt er een
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duidelijk rapport. De vraag is nu: willen we een professioneel theater?
Die vraag is lastig te beantwoorden. Er is geen actueel cultuurbeleid.
Dat moet eerst worden aangepast en vervolgens kan de raad een
definitief besluit nemen over het theater. Nu moeten we kijken hoe het
verder moet. De SP is niet per sé tegenstander van een professioneel
theater. We moeten kijken wat we met de mensen doen die bij de
Speeldoos werken. Het geld is verkeerd uitgegeven. We moeten
uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. We moeten een weloverwogen
besluit nemen. Het theater is meer dan een gebouw. Wij steunen het
amendement (A2) van het CDA.
Pvda-GL: Jammer dat het zo gelopen is. Jammer dat een clash tussen
twee partijen zo beschadigend is, ook voor het personeel. De
gemeente en de raad hebben ook een rol gespeeld. PvdA-GL wil
vooruit kijken. Wij steunen het college in het verwerven van het
gebouw. Het nieuwe bestuur van de Speeldoos moet op zoek naar
samenwerking met andere partijen. Het serviceniveau voor de
verenigingen moeten we zoveel mogelijk handhaven zoals dat nu is.
Dat staat ook in de motie (M1) die wij samen met de andere partijen
indienen. Het personeel is ook een tragisch verhaal. Het personeel
krijgt een wettelijke transitievergoeding, maar dat is wel mager. We
roepen het bestuur op om een sociaal plan op te stellen. 180.000 euro
voor professionele kunst is te duur. In de toekomst zijn er andere
prioriteiten. Faillissement is geen optie, dan is de gemeente alle invloed
kwijt en sluiten de deuren. Het nieuwe bestuur moet een eerlijke kans
krijgen. Daarom moet de gemeente genoeg geld beschikbaar maken.
PvdA-GL steunt het amendement (A1) en variant A.
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CDA wil de Speeldoos overeind houden en wil vooruit kijken. Het
CDA wil volwaardige voorzieningen in Vught. Veel mensen maken
gebruiken van de Speeldoos. Een theaterfunctie moet behouden
blijven. Cultuur verbind en is een meerwaarde. Het CDA steunt het
college in haar poging om een faillissement af te wenden en het
gebouw te verwerven. Het CDA wil volgende liquiditeitsproblemen
voorkomen en het gehele subsidiebedrag beschikbaar stellen, daarom
steunt het CDA het amendement (A1). Het voorstel voor variant A
is te kort door de bocht. Dat is een haastig besluit. Eerst moet de
gemeente nieuw cultuurbeleid opstellen en dan kijken we of een
volwaardig theater moet blijven. Dat is de juiste volgorde en doet recht
aan het personeel. Als blijkt dat alleen amateurkunst blijft is er in ieder
geval een weloverwogen besluit genomen. Het CDA dient daarom het
amendement (A2) in met de volgende wijziging:
1. De keuze voor variant A of variant B uit het rapport van het
interim-bestuur uit te stellen tot 2020 en:
- Het opstellen van een actueel cultuurbeleid met voorrang op te
pakken, in samenwerking en overleg met het Vughtse culturele
veld;
- De geactualiseerde Cultuurnota als uitgangspunt en
toetsingskader voor de keuze van Variant A of Variant B te
nemen en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen
uiterlijk in het 2de kwartaal van 2020.
2. Voor de reguliere activiteiten m.b.t. het faciliteren van
amateurkunst en de buitenschoolse cultuur educatie het college te
mandateren om een incidentele subsidie van € 306.000,- te
verlenen en vast te stellen aan Stichting Theater de Speeldoos als
beheersstichting voor een (pilotperiode) van anderhalf jaar
Besluitenlijst raadsvergadering 18-04-2019
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(€ 102.000 in 2019 en € 204.000,- in 2020) ;
3. Om een faillissement af te wenden het college mandateren om een
incidentele subsidie van € 310.000,- te verlenen en vast te stellen
aan Stichting Theater de Speeldoos in de vorm van een renteloze
lening (overbruggingskrediet) en ten laste te brengen van de
Algemene Reserve met als voorwaarden;
1) een recht van hypotheek op het pand van Stichting Theater
de Speeldoos;
2) aflossingsvrij tot 1 januari 2021;
3) beoordeling per 1 januari 2021 of overbruggingskrediet
wordt omgezet in bedrag om niet of dat aflossing moet
plaatsvinden.
4. Het college te ondersteunen in de intentie tot verwerving van het
onroerend goed van de Speeldoos.
Het CDA vraagt zich af waarom men nu al een besluit wil nemen. De
gemeente kan ook eerst wachten, nieuw cultuurbeleid opstellen en dan
een keuze maken.
Wethouder van de Ven: Continuïteit van de amateurkunst en
cultuureducatie staat voorop. Dat is de leidraad in het voorstel. De tijd
die we nu krijgen met dit voorstel gebruiken we om keuzes voor de
toekomst op te stellen. Dit is het moment om de besluiten uit het
verleden te bekrachtigen en een sociaal-cultureel centrum op te zetten.
Het college is bezig met nieuw cultuurbeleid. Daarin is het college niet
van plan om professionele kunst te subsidiëren. Omdat de raad dat
kader in het verleden heeft meegegeven. Bij het nieuwe beleid werken
we samen met de culturele partners. Het serviceniveau voor de
verenigingen is belangrijk. We gaan meer richting een beheersituatie.
Besluitenlijst raadsvergadering 18-04-2019
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Die keuze komt op een later moment naar de raad. .De gemeente
ontslaat geen zeven mensen. Als de regels van de gemeente in het
verleden waren gevolgd dan was het voorzieningenniveau ook daarop
ingesteld. Continuïteit is van belang en we moeten kijken naar de
toekomst. Het amendement (A1) is mogelijk, het college kiest ervoor
om strakker te budgetteren. De motie (M1) lijkt evident. Het
ondernemingsplan moet wel passen in de kaders van de gemeente.
Amendement (A2) is voor het college niet nodig. Het kader voor
professionele kunst is al vaak aangegeven en is budgettair niet
uitvoerbaar.
2e termijn
VVD: Hoe kan het dat SP en CDA opeens hun keutel intrekken en
wel voor professionele kunst zijn? Als het bestuur eerlijk was geweest
12 jaar lang, kan het dan wel? De raad heeft meerdere malen besloten
dat er geen geld naar professionele kunst gaat. Nu zitten we met een
acuut probleem voor onderhoud. Het amendement (A2) is niet reëel.
Uitstellen doet de gemeente al vier jaar. Soms moet men harde keuzes
maken. Er ligt een duidelijk rapport en er is cultuurbeleid uit 2007.
D66: Niemand wil de Speeldoos sluiten. Het is een lastig besluit. We
staan met onze rug tegen de muur. We kunnen niet door met de
huidige situatie. Het college is bezig met nieuw cultuurbeleid in
samenwerking met de partners. Er moet iets komen dat past bij de
behoeften van het cultuurveld van Vught. D66 steunt het
amendement (A2) niet. We moeten nu keuzes maken en ons richten
op het cultuurveld.
GB: Uitstel is niet noodzakelijk. Het voorstel is keurig.
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Gemeentebelangen is gelukkig dat de deuren open blijven voor de
verenigingen. Met een goed ondernemersplan is er wellicht veel
mogelijk. Als we blijven uitstellen kost het meer geld. Wij steunen het
college, het amendement (A1) en de motie (M1).
SP: Wij kijken naar de situatie zoals die aangeboden wordt. De oude
situatie was met een directeur die geld verkeerd gebruikte. Er was
democratisch besloten dat er geen geld naar professionele kunst gaat.
Nu is er een nieuw bestuur en moeten we kijken naar de nieuwe
situatie. De keuze is nu wel overhaast. Het rapport is helder, maar nu
snijden we een pad af. Als de mensen eenmaal weg zijn, komen ze niet
meer terug. We hebben een sociale verantwoordelijkheid voor de
mensen.
PvdA-GL: Er is een bijeenkomst geweest met het interim-bestuur.
Die geven aan dat ze niet een nieuwe bestuur gaan werven. De
gemeente lijkt dat te moeten doen. Het lijkt ons goed dat de kaders die
in de raad worden genoemd in die gesprekken worden meegenomen.
Wij steunen het amendement (A2) niet.
CDA: We willen nu de tijd nemen om een keuze te maken. Maak eerst
gedegen beleid en trek dan conclusies. Nu al afschrijven gaat te snel.
De juiste volgorde is eerst beleid en dan een keuze. De motie (M1)
steunen we niet.
Wethouder van de Ven: Het is een aparte stichting en die benoemen
hun eigen bestuursleden. Daarin speelt de gemeente geen rol. Het
college is voor continuïteit.
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Stemverklaring van de heer Middelhoff: Ik stemde tegen het
voorstel. Mijn voorkeur gaat uit naar een variant met professionele
kunsten. Dat is goed voor het serviceniveau. Vught is het aan zijn
stand verplicht om ook professionele kunst aan te bieden.
D66 dient de raadsbrede motie (M2) over de bemiddeling Avulo in
met het volgende dictum:
Roept het bestuur en de medewerkers van de Avulo met klem op om
onder leiding van de gemeente aan tafel te gaan om te komen tot een
werkbare oplossing, waarbij voorop moet staan:
- Continuïteit van de omroep;
- Het algemeen belang voor de gemeente Vught en de luisteraars en
kijkers in het bijzonder;
- Het doorvoeren van de afgesproken professionaliseringsslag ‘van
radio naar omroep’, zonder dat daarbij afscheid genomen wordt van
wat er de afgelopen 30 jaar is opgebouwd.

EINDBESLUIT

De raadsbrede motie (M2) over
bemiddeling Avulo.
Voor de motie zijn:
Gemeentebelangen (5)
PvdA-GroenLinks (4)
VVD (4)
D66 (2)
SP (1)
CDA (1)
De motie (M2) is aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.01 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2019,
de griffier,

de voorzitter,

drs. M.J.H.N. Collombon

R.J. van de Mortel

Besluitenlijst raadsvergadering 18-04-2019

12

