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Geacht college,

Vandaag werd bekend dat het Kunstencentrum Venlo in een reorganisatie haar docenten zal ontslaan
en management en gebouwen zal behouden1. Daarnaast maakte gedeputeerde Koopmans bekend2 
dat hij van mening is dat er meer geld op het gebied van cultuur naar Noord Limburg moet. Reden 
voor de SP tot het stellen van de volgende vragen aan het college:

1. Het Kunstencentrum wil de ontslagen docenten terug inhuren als zelfstandigen. Deelt u de 
mening van de SP dat op deze wijze de risico’s van het Kunstencentrum eenzijdig bij de 
docenten wordt neergelegd? Zo nee, waarom niet?

2. Kan de constructie zoals door het kunstencentrum toegepast binnen de kaders van de 
subsidieovereenkomst zoals deze door de gemeente met het Kunstencentrum is 
overeengekomen? Graag onderbouwing van uw antwoord.

3. Deelt u de mening dat door de ontstane situatie binnen het Kunstencentrum, de subsidie en 
dus belastinggeld naar enkel management en gebouwen gaat? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u dan voornemens hier actie in te ondernemen?

4. Bent u bereid om met het Kunstencentrum in gesprek te gaan en de eis op tafel te leggen dat 
in Venlo laagdrempelig muziek-, kunst- en cultuureducatie mogelijk moet blijven? 
Zo nee, hoe denkt u dan de toegankelijkheid van onderwijs op gebied van cultuur en muziek 
te garanderen voor alle Venlonaren? 
Zo ja, bent u bereid om de gemeenteraad over de voortgang van deze gesprekken te 
informeren?

5. Gedeputeerde Koopmans gaf onlangs aan om meer geld voor cultuur vanuit de provincie in 
Noord en Midden Limburg te willen investeren. Hoe ziet u die toezegging dan wel opmerking 
in het licht van het ontslag van 24 muziekdocenten? Graag een onderbouwing van uw 
antwoord.

6. Ziet u mogelijkheden om binnen de provincie gelden te halen om onder andere het cultuur- en
muziekonderwijs in Venlo laagdrempelig te houden? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke geldstromen zijn dit dan?

7. Bent u in overleg met gedeputeerde Koopmans over de verdere ontwikkelingen van het 
museumkwartier? 
Zo ja, in welke fase bevinden zich deze gesprekken? 
Zo nee, waar gaan de door de gedeputeerde vernoemde gelden dan heen in Venlo?

8. Bent u van mening dat u in het 'dossier cultuur' überhaupt nog de partij bent die in Venlo de 
regie voert? 
Zo nee, welke maatregelen denkt u dan te nemen om deze regie terug te pakken? 
Zo ja, waar blijkt dat dan uit?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn,
Met vriendelijke groet,

Fractie SP-Venlo, 
Ton Heerschop 

1	  h$p://www.omroepvenlo.nl/nieuws/ar5kel/27604/kunstencentrum-‐be-‐indigt-‐contracten-‐muziekdocenten
2	  h$p://www.1limburg.nl/ger-‐koopmans-‐meer-‐cultuurgeld-‐voor-‐noord-‐en-‐midden-‐limburg


