
GEMEENTE vVEERT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 17 maart 2015

Onderwerp Beantwoording van de vraag met betrekking tot de motie over de
toekomstvisie van het Munttheater d.d. 10-11-2010, tijdens de
raadscommissie BV&I van 9 februari 2015

Beste meneer, mevrouw,

Aanleiding
In de raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners van 9 februari 2015 is door de heer
M. van den Heuvel (Weert Lokaal) de vraag gesteld of het wenselijk is om besluitvorming
overde toekomstvisie van het Munttheater, zoals omschreven in motie M.5.13 van
10-11-2010, vóôr de besluitvorming over de keuzecatalogus te laten plaatsvinden.

Overweging
Als voorbereiding op de toekomstvisie van het Munttheater zijn in de achterliggende
periode diverse items onderzocht. De context rond de positie en locatie van het
Munttheater is geanalyseerd in de Cultuurnota 2OO9-2OL3. Het gemeentelijk beleid ten
aanzien van het Munttheater is sindsdien gericht geweest op het in standhouden van de
bestaande situatie. Daarnaast zijn interactieve processen in gang gezet gericht op:
o het verkennen en uitvoeren van mogelijkheden welke samenwerking tussen de

professionele instellingen kan bieden;
. het verkennen van mogelijkheden om de uitstraling en herkenbaarheid van het

theater, en de professioneel culturele instellingen, in het stadshaft te optimaliseren;
. het verkennen van mogelijkheden om de functionele, historisch gegroeide en deels

inefficiënte, inrichting van de instellingen in het Muntcomplex te verbeteren;
¡ het onderbouwen van het belang, en het optimaliseren van mogelijkheden welke

culturele instellingen hebben voor de aantrekkelijkheid van de stad.
De bovengenoemde processen zijn vastgelegd in onder meer de volgende
beleidsdocumenten: de Cultuurnota 2009-2013, de Cultuurkaart van Weert (2012), de
Structuurvisie (2013) en de Visie op het stadshart (2013).

Vooftgang proces
In onze optiek is het logischer om eerst over de hele linie de mogelijkheden rond keuzes,
gericht op een sluitende meerjarenbegroting, verzameld in de keuzecatalogus te
beschouwen. Na de besluitvorming over de keuzecatalogus zullen de gevolgen voor de
verschillende beleidsonderdelen in kaart worden gebracht. Dat geldt ook voor de
toekomst van het theater.
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Met vriendelijke groet,
burge wethouders,

M.H.F.
gemeentesecretaris
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M.ç-13

MOTIE

Ondenrerp : toekomstvisie Mu nttheater

De Raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 10 november 2010

Overwegende dat:

o Cultuur van belang is voor een stad
. De gemeente Weert hier een regiofunctie in vervuld
o De gemeente de afgelopen jaren flink heeft geinvesteerd in het Munttheater
.' Er ingezet wordt op het opr¡ôtrten van een cultuurkoepel bestaande uit het

Munttheater, het Rick en De Bosuil
. Ër duidelijkheid moet komen over wat de gemeente met het Munttheater wil
o Hiervoor een visie moet worden opgesteld
. Het Munttheater hiervoor geen middelen in haar begroting kan vrijmaken
o Dit ook niet door het eigen personeelvan het Munttheater kan worden

opgepakt

Draagt het college op om

o Via interactief beleid een visie op te stellen over de toekomst van het theater
in Weert

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie D66

M. Stokbroeks


