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Onderwerp

Concertzaal Muntcomplex.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief

Inleiding

Diverse koren en muziekverenigingen hebben aan de gemeenteraad schriftelijk hun
ongenoegen geuit over het dreigende verlies van de concertzaal aan de Beekstraat.
Tevens betuigen zíj nadrukkelijk hun steun voor het plan van Weertenaar Louk Reintjens
om deze zaal van de gemeente over te nemen en zelfstandig uit te baten.

In uw vergadering van 18 februari 2020 heeft u ermee ingestemd om de mogelijkheden
van behoud van de concertzaal, samen met ontwikkelaars en een derde partij, te
onderzoeken.

Beoogd effect/doel

Het doel is om via deze brief de betreffende organisaties te informeren dat wij de
mogelijkheid onderzoeken of aan hun wens tegemoet gekomen kan worden.

Argumenten

De gemeente heeft diverse schriftelijke verzoeken ontvangen om het concertzaaltje te
behouden. Uit gesprekken met mogelijke ontwikkelaars blijkt dat er, onder voorwaarden,
de bereidheid is om de zaal te behouden als onderdeel van het op te stellen totaalplan en
daarover het gesprek aan te gaan met een derde partij.
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N.v.t.

Financiële, personclc en juridischc gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Ultvoerlng/evaluatie

Op basis van de uitkomsten van het overleg met mogelijke ontwikkelaars en de derde
partij wordt een plan gemaakt en een overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst,
inclusief plan, wordt voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Com m u n icatie/ participatie

Betreffende organisaties informeren middels bijgevoegde brief.
Via een persbericht is al eerder bekendheid gegeven aan het onderzoek tot behoud van de
concertzaal.

Overleg gevoerd met

Intern:

Lusan Korten, Rianne Bader, Werner Mentens, Marian Afts, Orte Hermus, Henk Creemers
(afdeling R&E), Blrglt Eggelen (ProJectbureau), Dirk Küsters (afdeling communicatie).

Extern:
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Bijlagen:

Concept-brief.
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