
  

 

Motie 

Foyer Stadegehoorzaal 

 

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

juli 2017; gelezen de voorjaarsnota 2017. 

 

Conetaterende 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 voorzieningenniveau van de faciliteiten en technische installaties van 

de Foyer van de Stadsgehoorzaal met een kleine investering zodanig kan 

worden verbeterd dat deze ruimten beter te gebruiken zijn door diverse 

groepen gebruikers/bezoekers en voor een groter aantal uiteenlopende  

gelegenheden/activiteiten.  

 

Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken of de hiermee gepaard gaande eenmalige investering van 

€ 50.000,= als eenmalige subsidie aan de Stadsgehoorzaal kan worden 

toegekend of, zolang de gemeente Vlaardingen zelf de 

verantwoordelijkheid voor het gebouw draagt, deze investering zelf voor 

haar rekening te nemen en de jaarlijkse kapitaalslasten te verwerken in 

de meerjarenbegroting.  



  

 

Dekking: 

De meerkosten van dit voorstel, indien wordt gekozen voor een eenmalige 

subsidie, zullen ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve. 

De meerkosten van dit voorstel, indien wordt gekozen voor een investering voor 

rekening van de gemeente Vlaardingen, zullen worden verwerkt in de 

meerjarenbegroting 2018-2022. 

 

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 

 

 

 


