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Afronding discussie. 
 
In de notulen van 6 april staat de suggestie dat VVD en GL voor de vervolgbespreking bilateraal 
overleg hebben. Schouten deelt mede dat het niet gelukt is om vooraf overleg te hebben met 
Hoskam. De geplande afspraak is niet doorgegaan. Schouten was zelf niet aanwezig bij de 
vergadering van 6 april maar hij krijgt uit de notulen de indruk dat door de VVD stellingen zijn 
betrokken, bijv. in de terminologie dat van GL “hom of kuit” wordt gevraagd. Ook constateert hij dat 
het beeld naar voren komt dat de parkeergarage Hekellaan, wat een zwaar punt was voor RB, 
zonder slag of stoot is afgewikkeld. En dat ook bij de hostels gezocht is naar de overeenkomsten. 
Hij krijgt de idee dat nu op het thema Verkeer/mobiliteit teveel gekeken wordt naar de verschillen 
en dat daarom onnodig wordt gepolariseerd. Hij vindt dat meer uitgegaan moet worden van wat 
we op dit thema voor de stad willen bereiken. RB geeft aan dat zij, na wisseling van argumenten, 
kan leven met voortzetting van de parkeergarage Hekellaan en met de voor de hostels gekozen 
richting. En dat zij er dan ook geen behoefte aan heeft om de discussie te heropenen.  
Voor de GL-achterban en dus ook voor de onderhandelaars, is verkeer/mobiliteit een zeer 
gevoelig thema. Schouten krijgt uit het verslag het gevoel dat de koersnota wordt verbreed. 
Het CDA geeft aan dat voor hem de koersnota leidend is gebleven maar dat in de uitvoering wel 
sprake is van accentverschillen. 
DeVVD geeft aan vast te houden aan een autoluwe binnenstad. En misschien is het op termijn 
mogelijk nog verder te gaan als iedereen er beter op wordt. Voor de VVD is de parkeerbalans 
leidend. Maar als zwaarwegende argumenten gebaseerd op economische motieven daartoe 
dwingen moet van de parkeerbalans afgeweken kunnen worden. Ook vindt zij dat ingrepen om de 
binnenstad verder autoluw te maken steeds afgewogen moeten worden tegen alle betrokken 
belangen. GZG moet doorgaan, incl. parkeren. De PvdA wijst er op dat op het punt van de 
parkeerbalans in de vorige vergadering een resultaat is gevonden: als nieuwe functies worden 
toegevoegd aan de binnenstad, met name in de hoek van de Zuidwal, dan moet gekeken worden 
wat dat betekent voor bestaande functies. En dat zij van haar kant ook al heeft gevraagd om een 
oplossing voor de verwachte aan- en afvoerproblematiek bij het GZG. 
De VVD (her)kent het verzet van GL tegen de parkeergarage. Voor de VVD is de garage een 
genomen besluit. Zij hoorde in de vorige vergadering maar ook in uitspraken in de campagne van 
de lijsttrekker van GL dat GL zich daar niet bij neerlegt en nu voorwaarden verbindt aan een 
eventuele akkoord op dit punt. Wat VVD betreft mag GL bij de eerder ingenomen tegenstem 
blijven als zij maar wel de ruimte laat voor de ontwikkeling van het terrein. De voorzitter wijst er op 
dat GL in het bilaterale overleg al heeft aangegeven dat zij wil komen tot strikte afspraken over de 
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toeleiding van het verkeer naar het gebied inclusief andere vervoerstromen. Hij vraagt GL wat voor 
haar in het akkoord opgenomen moet worden om de dit onderwerp voor de achterban 
bespreekbaar te maken. GL geeft aan ook in de raad gezegd te hebben geen problemen te 
hebben met de ontwikkeling van het GZG-terrein. Dat is op zich een fantastisch plan dat goed is 
voor de ontwikkeling van de stad. Maar omdat zij grote vraagtekens heeft bij het parkeren 
vanwege de bereikbaarheid daarvan heeft zij tegen moeten stemmen. Daarom heeft GL ook al 
tegenover de informateur aangegeven dat dit voor haar een zwaar punt is. En heeft zij ook in de 
campagne suggesties aangedragen die die problematiek kunnen verlichten. Als de andere partijen 
ook oog hebben voor de problemen die samenhangen met de geplande parkeeruitbreiding, dan 
vraagt ze om dat in de tekst van het akkoord terug te laten komen in de vorm van een 
oplossingsrichting. Ook lijkt het dat met het oog op de GZG-garage ruimte genomen wordt op het 
punt van de knip in de binnenstadsring en de afsluiting van de Van Berckelstraat als instrument 
om de verkeersdrukte te verminderen. Dit ligt voor GL gevoelig omdat hierdoor afstand genomen 
lijkt te worden van de koersnota. De VVD heeft al eerder aangegeven dat voor haar denkbaar is 
om te werken met een gescheiden aan- en afvoer. Nu is die geregeld via de Citadellaan. In een 
alternatieve oplossing past eenrichting verkeer via de Van Berckelstraat. De VVD verzet zich ook 
tegen de voorwaarde van de VVD om de St. Josephstraat-garage te sluiten voor bezoekers. Dat is 
voor haar pas aan de orde als er elders compensatie is. De PvdA begrijpt de opstelling van de 
VVD niet. De VVD houdt GL aan haar tegenstem maar de PvdA ziet tegelijkertijd dat GL wil 
meebewegen om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbaar compromis op het gebied van 
de bereikbaarheid. Het CDA merkt op dat zij wil meebewegen op het punt van een onderzoek naar 
een light-rail waarvan zij eerder heeft aangegeven daar geen behoefte aan te hebben. Wat betreft 
maatregelen om de druk op de binnenstadsring te verminderen, zoals de knip, vindt de VVD dat 
daarover gesproken kan worden als alle belangen daarmee zijn gediend. De VVD gaat uit van een 
offensieve en positieve oplossing. Zij voelt bij GL een meer defensieve opstelling en een rigide 
denken vanuit de parkeerbalans. GL stelt juist vanuit een offensieve houding vast te houden aan 
de richting van de koersnota. Dat is een meerjarig perspectief. Zij verzet zich er tegen als wordt 
teruggegrepen naar de tijd van voor de koersnota. En ook bij GL is er oog voor de economische 
belangen van de binnenstad. De suggestie van de St. Josephstraat is niet bedoeld als voorwaarde 
maar kan helpen bij het vinden van een gedragen oplossing. De PvdA brengt in dat vasthouden 
aan de koersnota haar ambitie is. Voor de aantrekkelijkheid van het GZG-terrein is nodig dat 
gezorgd wordt voor een adequate aan- en afvoer van het verkeer. Ook wil zij kijken naar 
vermindering van de druk op de binnenstadsring. Vanuit deze opstelling, die zij ook bij GL ziet, lijkt 
sprake te zijn van schijntegenstellingen. RB brengt naar voren dat naar haar gevoel een frictie zit 
in de volgtijdelijkheid. Wat let je om ontwikkeling gebied en aan- en afvoer gelijktijdig op te pakken 
waarbij dan de oplossing van de bereikbaarheid/toegankelijkheid een onderdeel wordt van het 
plan.  
Besloten wordt de discussie te sluiten. Partijen vinden elkaar vervolgens op de volgende 
oplossingsrichting: 
“ De ontwikkeling van het GZG-terrein is voor de stad van wezenlijk belang. De in het masterplan 
opgenomen parkeervoorziening maakt daar een onlosmakelijk onderdeel van uit. Wil de 
ontwikkeling tot stand komen dan is daarvoor nodig dat het gebied voor alle vervoersstromen 
optimaal toegankelijk is. Tegelijkertijd willen we onnodige vervoersbewegingen in het gebied 
voorkomen. De aan- en afvoer naar de parkeervoorzieningen aan die kant van de binnenstad 
vergen bijzondere aandacht. Daarom wordt gelijktijdig met de ontwikkeling van het GZG-terrein de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied uitgewerkt. Waarbij ook gekeken wordt naar 
innovatieve maatregelen om onnodige verkeersbewegingen te voorkomen. Dit geldt overigens 
voor de gehele binnenstadsring”. 
 
 
 
De bespreking van de voorzet van de VVD op andere onderdelen wordt voortgezet. 
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Wat betreft de doortrekking van de Parallelweg vanaf de Zandzuigerstraat naar de A59 is de 
algemene opvatting dat dit wel als ambitie gehandhaafd kan worden maar dat uitvoering 
afhankelijk is van de bijdrage aan de doorstroming van het verkeer. De doortrekking naar de 
Zandzuigerstraat moet wel opgepakt worden.  
 
Wat betreft de passage over een route voor de elektrische busjes constateert GL dat die afwijkt 
van wat nu gekozen is. Zij pleit er voor om in de tekst uit te gaan van de inzet om de buslijnen van 
de grote bussen uit de binnenstad te halen en daarvoor in de plaats te werken met kleinere 
elektrische busjes. Op hoofdlijnen is hierover al overeenstemming bereikt met de provincie. De 
VVD kan zich hierin vinden. Het gaat er haar om dat het openbaar vervoer zo aantrekkelijk wordt 
dat mensen zich gedwongen voelen om er gebruik van te maken. Het voorstel van GL wordt 
verwerkt in het akkoord. 
 
GL vraagt of iedereen staat achter de doelstelling om de druk op de binnenstad te verminderen 
ten gunste van het openbaar vervoer. Partijen zijn het er over eens dat gewerkt moet worden aan 
een vermindering van de druk door het voorkomen van onnodige verkeersbewegingen. De knip is 
daar een middel toe en geen doel. Ook moet het moment waarop maatregelen genomen worden 
zorgvuldig gekozen worden. 
 

4. Financieel beleid/betaalbaarheid (spelregels ombuigingen) 
De PvdA heeft op basis van de discussie van 8 januari een herzien tekstvoorstel geleverd. Daarin 
is niet de nadien ontvangen nadere info over de OZB-berekening en de doeluitkeringen verwerkt. 
De OZB-notitie wordt toegelicht.  
 
De VVD tekent aan dat als we aangeven dat de ambities onverminderd hoog zijn, waarmee ze het 
eens is, dat dan wel iets gezegd moet worden over temporisering. Het CDA stelt voor om hier de 
term “uitdagend” te bezigen in plaats van ambities. De PvdA zou hiermee willen openen. Het 
beleid is gericht op realisering van de doelen. Beleid is geen doel op zich.  
RB stelt dat de zinsnede “de lastendruk blijft beperkt” gelezen kan worden als een stijging. Dat is 
een verkeerd signaal. Afgesproken wordt om hier terug te grijpen op de oorspronkelijke zin uit het 
CDA voorstel.  
 
OZB. 
GL is het niet eens met de stelling van de VVD dat de eigenaren van woningen worden gestraft als 
naast de inflatiecorrectie ook de fictieve waardedaling van hun huis wordt gecompenseerd in het 
tarief. Voor de individuele burger levert het amper iets. Bovendien moet, als die inflatiecorrectie 
achterwege blijft op een andere manier dekking gevonden worden voor de niet ontvangen OZB. 
De VVD ziet daar twee mogelijkheden voor: of je rekent ook geen inflatiecorrectie door aan de 
uitgavenkant (en dus in de subsidies) of je zoekt op een andere manier  naar dekking. Als er geen 
inflatiecorrectie wordt meegenomen in de subsidies omdat die ook niet is verwerkt in de OZB 
betekent dat dat de instellingen moeten bezuinigen. En dit werkt ook weer door in de 
dienstverlening aan de burger.  
De PvdA geeft aan mee te willen zoeken naar een compromis hoewel zij op zich de stellingname 
van GL onderschrijft. De VVD voert aan dat er een motie ligt –waar zo constateert GL twee 
collegepartijen niet mee hebben ingestemd- om zowel waardedaling en inflatiecorrectie 
achterwege te laten. De in de vorige vergadering voorgestelde oplossing om de waardedaling te 
compenseren en de inflatiecorrectie achterwege te laten als de gemiddelde waardedaling hoger is, 
is een aardig compromis. Daarbij wil de VVD nog kijken of er een onderscheid gemaakt kan 
worden tussen woningen en niet-woningen.  
Besloten wordt dit compromis op te nemen in het akkoord. PvdA tekent daarbij aan dat dan ook 
vier jaar lang de coalitie elkaar op dit onderdeel moet vasthouden, ook als de oppositie met een 
ander voorstel komt. Dit wordt onderschreven. 
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Ook wordt op voorstel van het CDA opgenomen dat van de corporaties wordt verwacht dat zij het 
achterwege blijven van de inflatiecorrectie verwerken in de huur. 

Wat betreft de planning & controlcyclus wordt het rapport van de rekenkamer zoals dat verwerkt is 
in het door de raad aangenomen initiatiefvoorstel als basis genomen. Dat betekent dat vanuit een 
optimalisering van de scherper gestuurd moet gaan worden op de begroting. Dit leidt niet direct tot 
bezuinigingen maar maakt wel in een aantal gevallen de politieke afweging aan de voorzijde van 
het proces scherper. Het vragen van offers vooraf of het afwijzen van kleine financiële interventies 
vanwege begrotingskrapte kunnen daarmee vermeden worden. 
 
Ingestemd wordt met de bestaande systematiek om de begroting sluitend te maken. Waarbij wel 
wordt aangetekend dat het niet altijd verdedigbaar is om om te buigen (als politiek keuzeproces) 
als er in de sfeer van effectiviteit en efficiency (zelfde werk tegen lagere kosten) nog ruimte te 
creëren is. Door de volgtijdelijke opsomming verdwijnt dan het laatste instrument uit beeld. 
Overigens is in de praktijk gebleken dat beide instrumenten door elkaar lopen. En van de 
ambtelijke organisatie mag worden gevraagd dat zij voortdurend gericht is op een effectieve en 
efficiënte uitvoering.  
 
De screening van reserves is gebonden aan door de raad gestelde regels en vindt elk jaar plaats 
bij de jaarrekening. Dit laat onverlet dat de hoogte van de reserves kan worden betrokken bij de 
invulling van de bezuinigingen. 
 
Ombuigingen 
GL stelt dat het financieel beleid er op gericht is om de doelstellingen van het akkoord te 
realiseren. En dat dan ook de bezuinigingen in dat licht moeten worden bekeken. Dit komt nu nog 
onvoldoende tot uiting. De PvdA sluit zich hierbij aan. GL vraagt hoe de betrokkenheid van 
instellingen die gekort gaan worden bij het realiseren van de bezuinigingen gezien moet worden. 
Ook verwijst ze naar de brochure “sociaal bezuinigen” die bruikbare handreikingen doet voor het 
proces. De PvdA geeft aan dat zij geconstateerd heeft dat bij de culturele organisaties de wil 
aanwezig is om mee te denken over de wijze waarop tot een bezuiniging gekomen kan worden. 
Niet wordt bedoeld dat de organisaties de hoogte van de bezuiniging bepalen. Dat is aan college 
en raad. Maar soms kan het ook zijn dat de organisatie tegenover een voorgestelde bezuiniging 
een beter voorstel heeft dat evenveel opbrengt. Vanuit die optiek kunnen de partijen zich in die 
passage herkennen. Het is een omvangrijke operatie. Het is goed om daar een zo breed mogelijk 
maatschappelijk draagvlak voor te verwerven.  
De VVD geeft aan dat niet alleen gewerkt moet worden aan een breed maatschappelijk draagvlak 
maar ook aan een breed politiek draagvlak in de raad. Zij wil nadrukkelijk dat de raad het 
voortouw heeft in het proces, samen met het college. Dat betekent dat het akkoord zich slechts 
kan beperken tot een procesbeschrijving.  
Pauli geeft in zijn rol van wethouder aan dat we een sterke financiële huishouding hebben en dat 
de eerste bezuinigingen van de kant van het rijk pas in 2012 worden verwacht. Op zich is er geen 
aanleiding om al in 2011 te bezuinigen. Maar als dat al wel gedaan zou worden zou dat wel als 
een buffer gebruikt kunnen worden voor de invulling van de grotere taakstelling vanaf 2012.  
 
Alle partijen dringen aan op rust en op een zorgvuldig proces. Het is goed uit te leggen dat niet nu 
al in het coalitieakkoord concrete bezuinigingen worden benoemd. Besloten wordt om uit te gaan 
van een ombuigingstaakstelling van € 15 tot  € 20 miljoen, in 2011 een start te maken en aan de 
raad voor te leggen om de ombuigingen via drie sporen te realiseren: 
€ 15 mlj. ombuigingen\ 
€ 5 mlj. verlaging uitvoeringskosten 
€ 3 milj opbrengst uit rendabele investeringen. 
Binnen de bezuinigingsdoelstelling wordt al in 2011, via de drieslag, € 5 mlj. bezuinigd en 
weggezet voor later. 
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Bij de VJN moet het proces inhoudelijk vorm gegeven worden.  
 
Besluit: De voorgelegde tekst wordt bewerkt door de secretaris voor het akkoord. 

 
5. Volkshuisvesting 

PvdA  heeft een voorzet opgesteld. 
 
Het CDA zou de actie om het onderhoudsniveau in de wijken te verhogen van sober+ naar basis 
nadrukkelijk willen koppelen aan de bijdrage die dat levert aan doelstellingen op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast mist hij dat het scheefwonen moet worden aangepakt. Dat is 
voor het CDA nog belangrijker dan het bouwen van 750 woningen omdat dat de woningmarkt 
verstopt. Mensen blijven zitten in goedkope woningen waardoor vervolgens de corporaties 
goedkope woningen moeten bouwen.  
De PvdA geeft aan dat op een aantal plaatsen sprake is van een laag onderhoudsniveau. Daar 
moet wat aangedaan worden. Zij kan zich wel, vanuit een prioritering, aansluiten bij de suggestie 
van het CDA. In een aantal gebieden is echter door veroudering sprake van een zodanige situatie 
dat herinrichting nodig is. De PvdA zou daar meer ruimte voor willen vrijmaken. Wat het 
scheefwonen betreft deelt de PvdA de zorg van het CDA. Zij zou graag met bewoners actief op 
zoek willen gaan naar een passend alternatief. Overigens staan de corporaties daardoor voor een 
zware bouwopgave. En is hun financiële  ruimte klein geworden. 
Wat betreft het klimaatzuinig/klimaatneutraal bouwen zijn afspraken gemaakt met de corporaties. 
De corporaties worden daaraan gehouden maar staan wel ook op dit punt voor een lastige 
opgave. Naast de huur zijn de energielasten een zware component in de woonlasten. Door die te 
verlagen verlaag je ook de lastendruk bij de burger. Het is zaak druk te houden op de corporaties. 
 
RB wil graag verwoord zien dat een doelgroepenbeleid in de huisvesting wordt gevoerd. En dat 
niet alleen gekeken wordt naar uitbreiding (niet in Sprokkelbosch) maar, met name in het kader 
van het doelgroepenbeleid, naar inbreiding. Veel ouderen willen in hun wijk blijven wonen maar 
vragen wel andersoortige woningen. RB wil in het akkoord de uitvoering van het centrumplan 
terugzien en sluit zich aan bij de opmerkingen over bevordering van doorstroming. 
De VVD koppelt hieraan dat we niet zozeer moeten kijken waar we uitbreiden maar meer nog hoe 
we inbreiden. Ok GL wil focus houden op kleine inbreidingslocaties. Zij zet nu niet in op nieuwe 
uitbreidingsocaties en onderschrijft  dan ook dat niet gebouwd moet worden in Sprokkelbosch. Alle 
partijen delen deze opvatting. De PvdA merkt op dat als je kiest voor inbreiding dit extra aandacht 
betekent voor de inrichting van de openbare ruimte op het gebied van terugbrengen van groen en 
inbrengen van spelen. In het akkoord wordt dit gesignaleerd. 
 
Wat betreft de passage over selectieve woningtoewijzing wordt besloten dit te koppelen aan de 
discussie in de raad over de woonruimteverdeelsystematiek. Partijen vinden een selectieve 
toewijzing in sommige gevallen, mits goed te verantwoorden, verdedigbaar.  
 
De VVD zet vraagtekens bij het voorgestelde fonds voor inrichting/onderhoud omdat dat er in haar 
visie al is. Vraagtekens plaatst zij ook bij de gemiddelde bouw van jaarlijks 750 woningen. Zij 
vraagt of dit van de gemeente een investering  vergt. De PvdA geeft aan dat over de woningbouw 
overleg gaande is met de corporaties maar ook over de financiële problematiek. Dit kan betekenen 
dat het debat Wonen overgedaan moet worden. Een productie van 750 woningen gemiddeld is 
haalbaar. Daarvoor zijn van de kant van de gemeente geen extra middelen nodig. Wat betreft het 
onderhoudsfonds gaat het er om hoe we meer geld voor onderhoud en herinrichting kunnen 
vrijspelen. De PvdA acht het denkbaar om de Parade niet volgens het voorliggende plan in de te 
richten maar uit te gaan van een sobere aanpak. Op basis van ambtelijke informatie zou daarvoor 
€ 0,75 mlj (met marge van 15% nodig zijn bij gebruikmaking van bestaande materialen en het 
laten staan van de bomen (zolang verantwoord). Daarnaast is al € 0,6 mlj uitgegeven. Zodat 
ongeveer € 3,5 resteert. Dat zou kunnen worden ingezet (reallocatie) in de wijken. Het CDA is 
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voorshands niet van plan om van de geplande herinrichting af te zien. En kan zich, zo daar wel toe 
wordt besloten nog wel andere doelen voor de vrijkomende gelden indenken. Er wordt hierover nu 
geen beslissing genomen. 
 
De VVD wil in de binnenstad niet alleen wonen boven winkels maar ook boven kantoren 
bevorderen. Wordt verwerkt in tekst. 
 
Besluit: PvdA past tekst aan aan uitkomst bespreking 

 
6. Cultuur 

De PvdA heeft een voorzet gemaakt. 
 
De VVD vindt de paragraaf buitengewoon ambitieus. Het is de vraag of bepaalde acties in tijden 
van schaarste wel zo expliciet opgeschreven moeten worden. Zij bindt zich ook niet aan de 
uitspraak dat de gemeente moet horen tot de top 10 van vitale steden. T.a.v. het SM’s leest de 
VVD het begrip eigenstandig als zelfstandig. Daar hecht zij niet aan. Wat betreft het museum gaat 
de VVD vanuit eigen opvatting en kijkend naar de politieke werkelijkheid uit van een bestuurlijke 
en exploitatieve eenheid. Daarbinnen moet de eigenheid van de collectie worden geborgd. Het 
vrijkomende pand in het Paleiskwartier behoeft voor de VVD niet zonder meer een culturele 
bestemming te krijgen. Over het TaP moeten uitspraken gedaan worden over de toekomst op 
basis van een visie op de podiumkunsten. Maar voorlopig is er geen geld voor nieuw- of verbouw. 
De VVD wil graag opgenomen zien dat geïnvesteerd wordt in de bouwhal voor de Oeteldonksche 
Club, een nieuwe passende huisvesting voor het Oeteldonks Museum en (her)huisvesting van 
Rederijkerskamer Moyses Bosch. 
 
GL kan zich vinden in de lijn van de PvdA. GL houdt er aan vast dat in het museumkwartier sprake 
moet zijn van een volwaardige museumfunctie voor hedendaagse kunst. Over het TaP wil GL 
voorlopig nog meegaan in het streven naar een plek in de top 10 maar wel helder moet zijn welke 
keuzes we daarvoor moeten maken. GL wil het cultureel jongerencentrum toevoegen. En ruimte 
geven voor jonge kunstenaars gekoppeld aan Kunstacademie en Koningstheateracademie. Het is 
belangrijk om die jonge talenten te binden aan de stad. 
 
RB vindt het goed dat muziek en amateurkunst/volkscultuur opnieuw als lokale speerpunten 
worden benoemd. RB heeft moeite met een nieuwe stadsbibliotheek omdat dat een risico is voor 
de instandhouding van wijkbibliotheken zoals in Rosmalen. Zij koppelt haar angst aan het nieuwe 
bibliotheekbeleid. Je kunt het aan de ene kant bezien als winst dat tegenover 3 gesloten filialen 
ongeveer 50 schoolbibliotheken staan maar die zijn wel veel minder toegankelijk. In 2008 heeft RB 
in de cie MO aangedrongen op instandhouding van filiaal Hintham. Nu wordt dit filiaal toch 
gesloten terwijl er wel in het nieuwe sociaal cultureel centrum ruimte voor is ingeruimd. RB heeft 
moeite met dit proces. 
RB ziet geen reden om terug te komen op de bouw van het museum. Maar zij wil wel de kosten in 
verhouding tot de opbrengst scherp in beeld houden. Ook het vrijkomende pand behoeft niet direct 
een nieuwe culturele functie te krijgen. Voor het TaP wil RB eerst een fundamentele discussie 
over het podiumaanbod en bijbehorende voorzieningen, mede in relatie tot het aanbod in de regio. 
Zij wil toegevoegd zien een adequate toegankelijke huisvesting voor het Rosmalens cultureel 
erfgoed van de Heemkundekring. 
 
Het CDA vindt het niet interessant waar we landelijk staan. Het gaat om de inhoud afgestemd op 
de lokale behoeften. De zelfstandigheid van het SM’s is geen doel op zich. Het gaat om de functie. 
Wat betreft de sheddaken sluit hij zich aan bij de andere partijen. Zij is het niet eens met het 
voorstel van een nieuw flexibel budget voor nieuwe culturele initiatieven. Het CDA wil de 
Bouwloods/Bezoekerscentrum toevoegen en is in verband met de financiering bereid te praten 
over de Parade. 
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Wat betreft de bibliotheekvoorziening wordt met het nieuwe beleid juist gekozen voor de wijken. 
Het beleid is toekomstbestendiger en flexibeler zodat beter is in te spelen op demografische 
ontwikkelingen. Er zijn straks schoolbibIiotheken waar ook boeken afgehaald kunnen worden. Die 
schoolbibliotheken bevorderen het lezen door kinderen. Daarnaast komt er in 7 BBS-en een 
wijkservicepunt waar ook de ouderen naar toe kunnen. Met een bescheiden volwassenencollectie 
en mogelijkheid om boeken van de centrale af te halen. Al jaren liep het gebruik van Hintham 
terug. Dit is nog versterkt na de opening van Perron 3. In Hintham komt een schoolbibliotheek in 
het educatief Centrum. VVD, CDA en GL onderschrijven dit beleid. Rb begrijpt de veranderingen 
maar hecht er aan dat in  Hintham ook nog de mogelijkheid komt voor oudere lezers om boeken te 
lenen. Zij pleit er voor om de schoolbibliotheek in het educ. centrum te veranderen in een 
wijkservicepunt. Discussie spitst zich toe waarom dan daar wel en elders in de stad niet. Het 
argument van RB is dat in die delen een BBS is en in Hintham niet en dat er in Hintham al heel 
lang een voorziening is. De anderen willen meegaan in een oplossingsrichting waarin in het 
educatief centrum wordt opgewaardeerd tot een buurtservicepunt. Wel moet nog worden 
onderzocht of dit ruimtelijk haalbaar is en welke kosten daaraan verbonden zijn. 
 
Wat betreft de positie van het SM’s hecht de PvdA aan twee musea. Zij wil zeggenschap houden 
over het eigen museum. En bovendien vindt zij dat sprake moet zijn van zelfstandigheid. Niet als 
doel op zich maar omdat een zelfstandig museum met een eigen directeur en een eigen collectie- 
en educatief beleid een meerwaarde is voor het Museumkwartier. Een eigen directeur die het 
gezicht van het museum bepaalt is heel iets anders dan een conservator. Het SM’s is een nice-
museum en moet zich in die wereld eigenstandig kunnen manifesteren. Ook is in de Cultuurvisie 
een extra ambitie op het gebied van de beeldende kunst vastgelegd. Het SM’s is daarvoor een 
belangrijke pion. PvdA is het er mee eens om de facilitaire bedrijfsvoering in een te schuiven. 
Onderzocht wordt al of, bij behoud van twee zelfstandige musea, gewerkt kan worden met één 
Raad van Toezicht voor het hele Museumkwartier. Eén organisatie is in zichzelf niet efficiënter 
omdat er naast een directeur dan toch ook sprake zal zijn van twee conservatoren. PvdA houdt 
een pleidooi voor maximale synergie bij toezicht en bedrijfsvoering, niet inzetten op ineen 
schuiven van 2 organisaties (geen afdeling die bestierd wordt door het NbM) en de kwaliteiten van 
de nieuwe directeur op de nieuwe locatie optimaal uitnutten. De PvdA vraagt daar nu een 
uitspraak over in plaats van dat het een slepende discussie wordt. De VVD geeft aan dat een 
meerderheid van de raad gaat voor maximale synergie en koppelt daar ook één directie aan. GL 
benadert het vraagstuk inhoudelijk. Zij wil een volwaardige museumfunctie voor hedendaagse 
kunst (collectie, expositie, educatie) houden. Zelfstandigheid is geen doel op zich. De vorm is 
volgend. De VVD beperkt dit tot een volwaardige collectie met een eigen gezicht naar de markt. 
Dat kan volgens haar goed gaan in één organisatie. Over de organisatie wordt te zijner tijd 
gesproken aan de hand van het bedrijfsplan. Het is dus volgens haar niet nodig om daarover hier 
een uitspraak te doen.  
Besloten wordt om de passages over eigenstandigheid niet op te nemen in het akkoord. 
 
Wat betreft het TaP is top 10 geen doel maar is sprake van streven naar. Dit is verwoord in de 
Cultuurvisie. Elke verwijzing naar top 10 kan daarom uit de tekst weggelaten worden. Besloten 
wordt om eerst te spreken in de raad over het podiumkunstenaanbod in de stad en regio. Daar 
wordt een tijdslijn aan verbonden (na zomer 2011). De nota podiumkunsten wordt in coproductie 
met de raad tot stand gebracht. Omdat onderkend wordt dat door uitstel van een besluit over de 
toekomst van het TaP de bedrijfsvoering onder druk komt te staan wordt voor de 
begrotingsbehandeling 2011 een plan gepresenteerd over hoe om te gaan met de exploitatie tot 
aan de verbouw/nieuwbouw. 
 
Met betrekking tot de afzonderlijke extra wensen worden geen besluiten genomen. Een oplossing 
wordt gezocht van uit de gekozen bestuursstijl. Dat betekent dat de gemeente niet moet 
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overnemen maar meer ondersteunend moet zijn. Met betrekking tot Bezoekerscentrum en CJG 
loopt al een traject. Gekeken moet worden hoe daar verder mee gegaan moet worden. 

 
Besluit: PvdA past tekst aan aan de hand van de bespreking. GL brengt een tekstvoorstel in in de 
volgende vergadering over de accommodatiewensen. 
 

7. Raad/pers 
Geen mededelingen 
 

8.   Rondvraag 
      Op 12 april staat op de agenda: 
      Verslag 8 april 
      Portefeuilleverdeling.  
      Concept-akkoord dat op zondag wordt toegezonden 
       


