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Datum 12februari2016

Ondenruerp De Suite - poppodium

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Met Raadsmededeling 528-2015 informeert u ons over het besluit om de Suite tot en met het seizoen
2017-2018 te gaan exploiteren als een muziekhuis bedoeld voor aanbieders en beoefenaars van
muziek en/of aanveruvante activiteiten. Er heeft marktconsultatie plaatsgevonden en daaruit bleek dat
er voldoende vertrouwen is om van de Suite een bruisend muziekhuis te maken; een gebouw dat
gebruikt wordt voor muziekonderwijs, muziektherapie, cursussen, workshops, examens, repetities en
voorstellingen. Verder geeft u aan dat om tot een gezonde exploitatie te komen er wel een
verbreding en toelating van andersoortige activiteiten plaats dient te vinden.

ln Bergen op Zoom is al ruim 5 jaar gebouw-T zeer succesvol actief als poppodium. Naast het
verzorgen van optredens wordt dit gebouw ook voor andere muzikale/culturele doeleinden gebruikt. ln
Roosendaal daarentegen is er momenteel niet echt een vaste locatie beschikbaar als poppodium;
een plek waarop optredens verzorgd kunnen worden door regionale, nationale en internationale
popartiesten.

De Roosendaalse Lijst heeft daarom een aantalvragen

1. ls in de marktconsultatie voor het exploitabel maken van de Suite ook de behoefte naar een
soort van poppodium meegenomen? Zo ja, hoe kwam dat uit het onderzoek, zo nee , waarom
niet?

2. Zou de functie van poppodium naar uw mening een plek kunnen vinden in de Suite en
kunnen bijdragen aan een gezonde exploitatie van het gebouw? Zo jawaarorn, zo nee
waarom niet?

3. Bent u bereid, mochten extra investeringen nodig zijn, de Suite geschikt te maken als
poppodium en zo ja, onder welke voorwaarden?

4. Bent u bekend met de formule van gebouw-T in Bergen opZoom? Zo ja,zou die ook in
Roosendaal/De suite kunnen worden toegepast?

5. Bent u van mening dat een gemeente van de grootte als Roosendaal een poppodium
verdient?

6. Als de Suite niet de geschikte locatie zou zijn, bent u bereid dan naar alternatieven te zoeken
voor een dergelijke functie?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Ronald Niehot en Eric de Regt



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Nee. We hebben het onderzoek gericht op de diverse mogelijkheden van het bestaande
gebouw maar niet specifiek op de realisatie van een specifiek poppodium;

2. Als we het begrip'poppodium'definiëren als een organisatie met als belangrijkste doel het
programmeren van popmuziek (denk aan meer dan 25 popconcerten op jaarbasis) dan is het
antwoord 'nee'. Er lijken in de regio meer dan genoeg van dergelijke poppodia te zijn, zoals
bijvoorbeeld MEZZ (Breda) en het door u aangehaalde Gebouw-T te Bergen op Zoom. Met
daarbijopgeteld de faciliteiten in De Kring en de cafés in Roosendaal en omstreken lijkt het
actuele aanbod aan podia ons inziens voldoende op orde. De Suite is gebouwd als
muziekschool en niet als concertlocatie.

Als we het begrip 'poppodium' meer zien in het perspectief van een 'oefenhuis' waar
popmuziek ook een belangrijke kunstuiting is, dan is het antwoord 'ja'. Zeker ook als het
gekoppeld wordt aan cultuureducatie. ln dat kader kan vermeld worden dat sinds vorig jaar
Popschool Roosendaal actief is in de Suite, een initiatief van vijf ondernemende
muziekdocenten die allerhande lessen aanbieden aan jong en oud in het kader van
popmuziek;

3. Op dit moment zijn we druk bezig onze dienstverlening in de Suite aan popbands en ook
Popschool Roosendaal opnieuw in te richten. We kijken daarbij naar de inrichting van de
oefenruimtes en de tarieven die we in rekening brengen bij de verhuur van dergelijke ruimtes
We gaan er momenteel van uit dat eventuele investeringen kostenneutraal zullen zijn;

4. Ja. Zie verder de antwoorden op de vragen 2 en 3:

5. Ons inziens zou deze vraag vooral beantwoord moeten worden door de samenleving zelf.
lndien er initiatief wordt genomen een poppodium (concertzaal) te gaan realiseren dan zijn we
bereid hierover in gesprek te gaan met de initiatiefnemers.
Zie verder het antwoord op vraag 2.

6. Zie het antwoord op vraag 5

Hans
wetho


