
M O T I E 29 van 2022*
Klankbordgroep Rex Cultuur Dok

Deze motie hoort bij het raadsvoorstel Stadsschouwburg Velsen van 24 november 2022.

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

We stellen vast dat:
 de Stadsschouwburg Velsen zal worden verbouwd en uitgebreid tot een breed cultureel 

centrum (ook bekend als Rex Cultuur Dok),
 met dit grote project een investering van 21,9 miljoen euro gemoeid is, die over 44 jaar wordt 

afgeschreven, hetgeen in de begroting een jaarlijkse subsidie tot gevolg heeft aan de 
Stadsschouwburg Velsen van 1,9 miljoen euro (situatie 2026).

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 hoe we als raad tot aan de realisatie van een dergelijk groot project de kostenbeheersing 

kunnen monitoren, en we ervoor kunnen zorgen dat de jaarlijkse subsidie niet verder oploopt 
dan nu voorzien,

 hoe we als raad tijdens de uitwerking van het ontwerp de participatie met toekomstige 
gebruikers en met omwonenden kunnen monitoren, zodat een echt multifunctioneel 
cultuurhuis ontstaat, dat zowel 's avonds als overdag gebruikt wordt.

We vinden dat:
 een procesvoorstel vanuit het college om de raad regelmatig bij te praten aan beide doelen 

(monitoring financiën en monitoring toekomstig gebruik) tegemoetkomt,
 de instelling van een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de raad aan beide doelen 

tegemoetkomt.

We vragen het college om:
 een procesvoorstel te doen om de raad tijdens de voortgang naar voorlopig en definitief 

ontwerp regelmatig bij te praten over de financiën en over de participatie met toekomstige 
gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden.

Wij vragen de raad om:
 een klankbordgroep met circa vijf vertegenwoordigers van de raad in te stellen, in overleg met 

het presidium,
 deze klankbordgroep als opdracht mee te geven om over de financiën, het toekomstig gebruik

en mogelijke andere onderwerpen in gesprek te gaan met het college en mogelijk andere 
betrokkenen, om de raad zo mee te nemen in de ontwikkelingen met betrekking tot dit grote 
project en de signalen uit de samenleving terug te kunnen koppelen,

 deze klankbordgroep hierover minimaal twee keer per jaar te laten rapporteren aan de raad,
 aan de in te stellen klankbordgroep te verzoeken om begin 2023 een verdere invulling met 

betrekking tot doel, werkwijze, duur en beoogd resultaat aan de raad voor te leggen.

De volgende raadsleden dienen dit voorstel in: 

MaartenJan Hoekstra GroenLinks
Teresa da Silva Marcos D66Velsen
Marijke Gemser PvdA
Frank Cornet ChristenUnie
Jesslin Padmos Velsen Lokaal
Cas Schollink VVD
Gideon Nijemanting CDA

* Artikel 44 Reglement van Orde 


