
  

 

Amendement 

Fusie Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Kade40 

De raad van de Gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 29 juni, 5 en 6 

juli 2017; gelezen de voorjaarsnota 2017. 

Constaterende dat: 

• De afgelopen jaren door directie, medewerkers, vrijwilligers en bestuur 

van de Stadsgehoorzaal, de Kroepoekfabriek en Kade 40 op een 

overtuigende wijze succesvol invulling is gegeven aan hun opdracht en 

het cultureel ondernemerschap 

• Dat daarmee meer, en meer verschillende, bezoekers, gebruikers, 

bedrijven, instellingen gebruik maken van de geboden faciliteiten en 

verbonden worden door meer activiteiten 

• Dat juist deze activiteiten en verbinding vanuit het cultuurveld essentieel 

zijn voor een complete stad Vlaardingen, de leefbaarheid en de 

levendigheid van de (binnen)stad 

• Dat er is gebleken dat een verdere professionalisering van de organisatie 

noodzakelijk is om het huidige activiteitenniveau te handhaven en de 

kansen die er nog liggen te benutten 

• Dat de directie en het bestuur van de stadsgehoorzaal een “bedrijfsplan” 

aan de raad hebben gepresenteerd dat realistisch en haalbaar juist hierin 

voorziet 

Overwegende dat: 

• Het gewenst en noodzakelijk is de betreffende organisaties te fuseren 

teneinde een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering te kunnen 

garanderen. 

Dekking: 

De meerkosten van dit voorstel zullen ten laste worden gebracht van de 

Algemene Reserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Besluit: 

Besluit het voorgestelde besluit, R.nr.33.2  

“Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven op basis van 

de Voorjaarsnota 2017 een sluitende Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-

2021 op te stellen” 

 Te wijzigen in: 

“Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven op basis van 

de Voorjaarsnota 2017 een sluitende Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-

2021 op te stellen met dien verstande dat: 

- Wordt toegevoegd aan de Voorjaarsnota 2017, pagina 27, onder het kopje 

Stadsgehoorzaal: 

 

 “Tevens wordt een eenmalige subsidie van € 70.000,= verstrekt voor 

extern advies, begeleiding en uitvoering van de betrokken organisaties: 

Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Kade40.   

 

- deze wijziging verwerkt wordt op alle relevante plekken in de Voorjaarsnota 
2017; 
 

- De hiermee gepaard gaande kosten voor de gemeente in de op te stellen 
Begroting te financieren vanuit Algemene Reserve; 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 

Vlaardingen, gehouden op 29 juni, 5 en 6 juli. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

SBV, Albert Brouwer   SP, Frank Hoogervorst 

VV2000/Leefbaar Vlaardingen,  Ivana Somers  

D66, Peter Caljé    AOV, Desiree de Jong 

GL, Lianne van Kalken   ONS.Vlaardingen, Frans Hoogendijk 

 

 

  


