Korte terugblik raadsplein debatronde d.d. 16 oktober 2017
Uitwerking ‘Advies museale samenwerking Zwolle’
Op basis van het rapport ‘Advies museale samenwerking Zwolle’ van LAgroup heeft de raad in
februari 2017 besloten tot integratie van de taken van Stedelijk Museum Zwolle (SMZ). Aan het
Historisch Centrum Overijssel (HCO) is gevraagd om de vernieuwing van de presentatie van het
historisch verhaal op zich te nemen. Besloten is de nieuwe stichting ‘Allemaal Zwolle’ op te
richten. In de panden aan de Melkmarkt wordt een belevingscentrum ingericht waar het verhaal
van Zwolle centraal staat. De subsidie aan het SMZ wordt per 1 januari 2018 beëindigd. De
raad wordt voorgesteld een krediet van € 1,2 mln. beschikbaar te stellen voor de aankoop van
de gebouwen van het Stedelijk Museum Zwolle en een krediet van € 950.000 voor de
oprichtingskosten van de stichting Allemaal Zwolle en voor nieuwe presentatievormen. Aan het
begin van de vergadering is het woord aan de heer Koolstra, interim directeur van het Stedelijk
Museum. Hij spreekt in namens het bestuur en de medewerkers van Museum. Hij geeft onder
meer aan dat er meer tijd nodig is voor het transitieproces. De inspreektekst is aan de stukken
gevoegd. Vervolgens is het de beurt aan de woordvoerders van de fracties. Alle fracties maken
zich grote zorgen over de positie van de medewerkers van het Stedelijk Museum. Het is
belangrijk om de mensen snel duidelijkheid te bieden.
De meeste fracties vinden dat er een goed sociaal plan ligt. Ze vinden het jammer dat het
Stedelijk Museum gekozen heeft voor een gang naar de rechter. Er wordt een beroep gedaan
op alle partijen om over hun schaduw heen te stappen, met elkaar in gesprek te blijven en
constructief te werken aan een oplossing. Fracties maken zich ook zorgen over de collectie.
Goed dat er een duidelijk rapport ligt van de uitgevoerde collectiescan. Vrijwel alle fracties zijn
enthousiast over het concept van Allemaal Zwolle, die op een eigentijdse wijze, dichtbij het
verhaal van Zwolle vertelt. Hiervoor is een kleine doelmatige netwerkorganisatie nodig.
Wethouder Brink beaamt dat het een moeizaam proces is. De gemeente wil dit graag zorgvuldig
doen. Het gaat om de opbouw van de nieuwe stichting Allemaal Zwolle en tegelijkertijd over de
afbouw van het Stedelijk Museum. Door het innemen van formele posities ontstaat vertraging
en is het wachten op de volgende stap. Wat de collectie betreft zullen de aanbevelingen uit het
rapport worden overgenomen en zal er een plan van aanpak worden opgesteld. De komende
twee jaar kan dit plan worden uitgevoerd. Ook zal de nieuwe stichting de museumstatus
aanvragen. De wethouder zegt dat met dit raadsvoorstel de financiële kaders worden bepaald,
waarmee zorgvuldig de volgende stap gezet kan worden. De voorzitter concludeert aan het eind
van het debat dat het voorstel voldoende is besproken en dat het geagendeerd kan worden
voor de besluitvormingsronde op 30 oktober 2017.

