Raadsplein Velsen
Bespreekvoorstel
Onderwerp
Datum sessie / nummer

Voortzetting huurcontract Witte Theater
11 september 2014
Sessie 4

Behandeling in Carrousel
Voorzitter
H. Kat
Portefeuillehouder
Doel sessie
Toelichting

Behandeladvies

Wie wordt
uitgenodigd?
Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

Griffie
S. Neeskens

Locatie
Raadzaal

Tijdsduur
90 minuten

R.G. te Beest
Informatie ontvangen over de voortzetting van het huurcontract
Witte Theater.
De fractie van Velsen Lokaal heeft verzocht om agendering van dit
onderwerp, met daarbij de volgende toelichting:
Het college heeft op 1 juli 2014 besloten om het huurcontract met
de Stichting Witte Theater voor het podiumgedeelte van het pand
Kanaalstraat 257 in stand te houden onder de voorwaarde dat het
theater vanaf 1 oktober 2014 weer beschikbaar is als
laagdrempelige podiumvoorziening en filmtheater voor de inwoners
van de gemeente Velsen. Zo meldt het college in een toelichting:
“ In februari 2014 heeft de gemeente een erfpachtaanbieding
gedaan aan de beoogde erfpachters voor het pand Kanaalstraat
257 (Witte Theater). In de periode die daarop volgde, is met de
beoogde erfpachters niet tot overeenstemming gekomen. Daarom
zijn andere opties verkend. Er hebben gesprekken plaatsgevonden
met de Stichting Witte Theater en de zaakwaarnemer van de
Stichting. Het resultaat van deze gesprekken is dat de Stichting
Witte Theater met deze zaakwaarnemer het podiumgedeelte van
het pand zal blijven huren en cultureel exploiteren.”
Vanaf het moment dat een mogelijke stopzetting van de subsidie
aan de Stichting Witte Theater speelde tot en met de feitelijke
stopzetting zijn tot op heden meermaals klemmende beroepen
gedaan door de raad op het college cq de wethouder Cultuur om
te zoeken naar een uitweg om de functie van het podium te
behouden. Daarbij meldde de wethouder op gezette tijden, dat de
oplossing met de beoogde erfpachters nabij was en dat de raad
vooral geduld moest hebben.
Alles blijkt weer teruggedraaid te zijn en het pand Witte Theater is
weer terug bij af. De consequenties daarvan zijn ongewis evenals
de financiën, het beheer, cultureel exploitatieplan, personeel etc.
►Toelichting door de indiener van het agenda verzoek
►Toelichting door de portefeuillehouder Cultuur.
►Fracties stellen vragen en kunnen met elkaar in debat gaan.
►Portefeuillehouder c.q. ambtenaar beantwoordt vragen.
►Voorzitter vat mogelijke afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
►Voldoende informatie ter voorbereiding van de behandeling
begroting 2015 en meerjarig.

