
 
 
 
 

□ Artikel 33 vraag  

 

 

 

 

Door 

 

Kopie aan 

Volgnummer 

Zaaknummer 

 

L. Gevers, Hart voor 

Schijndel 

Raad (via griffie) 

33-013 

1948208807 

 

Portefeuillehouder M.H.B. Roozendaal  

Datum     19 maart 2019 Bijlage(n)  

    

Onderwerp: Cultureel Centrum ‘t Spectrum 

 

 

Geachte heer Gevers, 

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vraag / vragen van 3 maart 2019 antwoorden wij u als 

volgt. 

 

Vragen 

 

Naar aanleiding van publicaties in het Brabants Dagblad over problemen binnen de organisatie 

van ’t Spectrum heeft onze fractie de volgende vragen: 

 

1. Zijn de berichten juist dat binnen ’t Spectrum sprake is van verschil van inzicht over de 

bedrijfsvoering c.q. de te volgen koers? En/of dat er sprake is van een verstoorde relatie tussen 

de bedrijfsleider en/of bestuur en andere medewerker(s)? 

 Zo ja, sinds wanneer bent u daarvan op de hoogte? 

 Zo nee, dan gelieve vraag 2 over te slaan en vraag 3 te beantwoorden. 

 

2. Vindt het College dat ze met betrekking tot het oplossen van de problemen een rol en/of taak 

heeft? 

 Zo ja, wat heeft u gedaan en/of wat gaat u doen? 

 Zo nee, waarom niet? 

 

3. Bent u met ‘Hart voor Schijndel’ van mening, dat een actieve(re) bemoeienis van het College en 

de gemeente bij de te volgen koers en/of de bedrijfsvoering wenselijk is? 

 Zo ja, hoe gaat u dat doen? 

 Zo nee, waarom niet? 
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Antwoorden 

 

1. Eind 2018 zijn we door het bestuur van ABS BV geïnformeerd dat er wijzigingen op 

personeel en bestuurlijk vlak aanstaande waren. Uit privacyoverwegingen gaan wij daar 

hier niet verder op in. 

2. Het oplossen van personele problemen bij ’t Spectrum is een taak en bevoegdheid van 

ABS BV. Wij waarderen het dat het bestuur ons informeert over ontwikkelingen die in ’t 

Spectrum spelen en kijken samen met het bestuur naar de toekomst. 

3. Met betrekking tot de bedrijfsvoering kijken we vanuit de aandeelhoudersrol met het 

bestuur mee naar bedrijfsmatige ontwikkelingen. 

Als subsidieverlener stimuleren we ‘t Spectrum om zo veel mogelijk reuring en een zo 

hoog mogelijke bezettingsgraad te realiseren. De lokale programmering staat hierbij 

voorop.  

Wij juichen toe dat aanvullend op de lokale programmering de besturen van ’t Spectrum 

en De Blauwe Kei voor het seizoen 2019/2020 afspraken hebben gemaakt over een 

gezamenlijke programmering.  

Verder zijn we voornemens om samen met de besturen van Mariëndael, de Blauwe Kei 

en ’t Spectrum de mogelijkheden voor samenwerking op diverse terreinen te verkennen. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

 
 

 

 

 


