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Datum: 2 6 A P R . 2 0 1 2 Nr: 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: College, Van Hofwegen, Hakkert, Hopstaken, B. van Gastel, J. Verster 
Onderwerp: Voortgang transitie museum 

Inleiding en doel 
Hierbij wil ik u informeren over de voortgang van de stand van zaken van de transitie museum 
Tongerlohuys. 

Informatie 
Op 1 maart 2012 is geleverd een rapport waarin een eerste brede verkenning wordt gegeven van een 
drietal positioneringsvarianten voor het museum. Met een brede scope worden de mogelijkheden 
geschetst voor 'Het verhaal van Roosendaal', dat zich vooral richt op citymarketing. 

Vervolg (procedure) 
Door de ambtelijke projectgroep transitie museum worden scenario's opgesteld voor de mogelijke 
positioneringsvariariten voor het museum, die zowel financieel, inhoudelijk en ruimtelijk onderbouwd 
worden, en die de competenties van het organisatieonderdeel in beeld brengen. Uiterlijk in september 
zal hierover aan het college advies worden uitgebracht. 

Voor nadere informatie is het rapport 'Het Verhaal van Roosendaal' als bijlage bij deze 
raadsmededeling gevoegd. 

Afsluiting en ondertekening 

Uw eventuele reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, de wethouder Cultuur, 

Hans Verbraak. 



Het Verhaal van Roosendaal 

Analyse naar positionering van de nieuwe 
Dienstveriening Gemeente Archief Museum en 

Ontschotting van het Tongerloplein 

"Erfgoed is de weerslag, mateneel en immaterieel, van de 
menselijke beleving. Erfgoed geeft letterlijk gezicht aan de lokale 

geschiedenis waarvan die beleving een cruciaal onderdeel uitmaakt" 
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1. Inleiding 
Per 1 januari is het Museum Tongerlo een gemeentelijke dienst geworden, en is het 
personeel in gemeentelijke dienst opgenomen. De Raad heeft de Agenda van Roosendaal 
vastgesteld met daarin een aantal taakstellende bezuinigingen. Op de begroting van de 
gecombineerde diensten Archief en Museum moet 80.000 euro voor 2012 en 160.000 
euro vanaf 2013 worden ingeboekt. 
Het belang van een Erfgoed instelling wordt algemeen onderschreven, en is ook zo door 
Raad en College uitgesproken, overigens zonder verdere financiële omschrijving van dat 
belang. 

Het College heeft besloten de Dienstverlening Gemeente Archief Museum [DGAM) met 
de volgende doelstelling in te richten: 

Een samengevoegd geheel van archief en museum biedt interessante en nieuwe 
mogelijkheden om de bezoeker onder te dompelen in een samenhangend programma dat 
wordt gedragen door de pijlers van geschiedenis, erfgoed, kunst en vertier. De collecties van 
het museum (realia) en archief (popier) zijn van grote waarde om de doelstellingen van 
beleven, confronteren en verwonderen inhoudelijk mogelijk te maken. In de programmering 
zelf vormt de combinatie van (moderne) kunst en historie een extra dimensie om een breed 
publiek te bereiken. 

1.1 Opdracht 
Aan Creative Business Consulting is gevraagd: 

de verschillende opties mbt de bedrijfsvoering van het DGAM in kaart te brengen en 
hoe de DGAM aan de taakstelling zou kunnen bijdragen. 

en: 
te bezien hoe de door de raad aangenomen motie Tongerloplein met als dictum "hoe 
tot een voUedig open en cultureel ontschot Tongerloplein te komen. Zowel fysiek als 
programmatisch." te beantwoorden zou zijn. 

Daarbij is verzocht te kijken naar de mogelijkheden om 
bezoekersaantallen laten stijgen, 
meer ondernemerschap te realiseren, 
de commerciële werkwijze DGAM te verbeteren, 
horeca als drager daarvan te overwegen, 

Samenvattend: 
Hoe kan de DGAM de capaciteit om eigen middelen te genereren te vergroten [business
plan) en hoe zien die er dan uit (business-case). 
Hoe kan het Tongerloplein optimaal ontsloten worden, breng de mogelijke rol van een 
succesvol opererend DGAM daarvoor in kaart, en wat is daar voor nodig. 

1.2 Methode 
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens offerte van 29 november 2011 en geaccordeerd 
Plan van Aanpak van 19 december. Tussentijdse bijstelling van scope en eindresultaat 
heeft plaatsgevonden. 
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1.3 Creative Business Concept 
Via het systemische Creative Business Concept bezien we het deelprobleem van de 
onderzoeksopdracht als een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel. Deze 
analyse richt zich in de advisering daarom naast de te onderscheiden afzonderlijke 
elementen ook op dat grotere geheel. 

Creative Business Concept 

1.4 Praktijk 
Vanwege het korte tijdsbestek is de aanvankelijk opzet van een Projectgroep, waar 2 
leden uit de ambtelijke organisatie deel van uitmaakten en Creative Business Consulting 
de voorzitter leverde, met nog 2 externe leden uit de wereld van Erfgoed en 
Bedrijfsleven/Horeca, niet steeds haalbaar gebleken. 

Afspraken konden niet altijd in ieders agenda worden geboekt, en andere prioriteiten 
doorkruisten bij enkele leden die van deze opdracht. Gaandeweg is een Report-and-
Feedback systeem gehanteerd waarmee de agenda-technische problemen zijn 
opgevangen. 

De projectgroep heeft in wisselende samenstelling met alle sleutelfiguren in het 
Roosendaalse gesproken, rechtstreeks, dan wel via schriftelijke correspondentie, dan 
wel via delegatie. 
Externe deskundigheid op het gebied van Marketing, Horeca, Erfgoed en Commerciële 
Verdienmodellen is geconsulteerd. 

Aan de hand van de uitkomsten van de gevoerde gesprekken, en aangeleverde gegevens, 
dan wel uitblijven daarvan, vond tussentijdse afstemming en bijstelling met de 
opdrachtgever plaats over te volgen koers en gewenste eindresultaten. 

1.5 Perspectief 
Zelfs in de meest basale vorm van ontwikkeling van Museum (en Archief) zijn 
behoorlijke investeringen noodzakelijk om het Tongerlohuys fysiek op te waarderen 
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naar de huidige normen van alleen al publieksontvangst en vergroting publieksbereik. 
Lagroup stelt in Toekomstperspectieven, hoofdstuk 5 op pag. 37 hiervoor reeds: 
860.000,- voor verbeteringen aan het pand tot 1.050.000 euro als gemeentelijke 
schatting van achterstallig onderhoud. 

Een solitair opererend DGAM zal de investeringskosten hiervan met het huidige 
product-aanbod dat voor een zeer beperkt betalend publiek interessant is, nooit 
commercieel kunnen dekken. 
Gecombineerd met de extra taakstelling voor 2012 van 80.000 euro en 160.000 euro 
vanaf 2013 van de Agenda van Roosendaal dreigt een schier onmogelijke opgave. 

Er ontstaat aldus een discrepantie tussen enerzijds de herhaaldelijk uitgesproken wens 
voor het behoud van een Erfgoed-instelling en de erkenning van het belang daarvan, en 
anderzijds de niet inhoudelijk onderbouwde taakstelling van de Agenda van Roosendaal. 

Dat de Raad het daar moeilijk mee heeft gehad blijkt ook wel uit Amendement A8 van 
10-11- 2011 waarbij de Raad weliswaar de "Ontwerp begrotingswijziging 2012 inclusief 
meerjarenperspectief, behorende bij de Agenda van Roosendaal" heeft vast gesteld, maar 
aangeeft nog uitgebreid te willen spreken over de ontwikkeling van het nieuwe 
Roosendaalse subsidiestelsel en de financiële gevolgen ervan. 

In deze rapportage geven wij ook voor die discussie handvatten om daarmee in ieder 
geval voor de DGAM en de bredere werksfeer eromheen inhoudelijke bouwstenen aan te 
leveren. 

1.6 Te vroeg voor Business-Case 
De oorspronkelijke onderzoeks-opdracht was om op basis van eventueel meerdere 
scenario's in een business-plan een concreet voorstel te doen in een uitgewerkte 
business-case. 
Zoals hierna wordt weergegeven is het daarvoor nog te vroeg. Kwalitatieve 
berekeningen zijn nu nog op niet alle onderdelen hard te maken, en bij verschillende 
sleutelfiguren bestaan nog belangrijke vragen. 

In randvoorwaardelijke sfeer moet eerst een aantal onduidelijkheden worden 
weggenomen. Dat geldt zowel voor de DGAM, de huisvesting ervan, als voor benodigd 
flankerend beleid in de omgeving van de DGAM. 

Op onderdelen is er nog geen vastgesteld beleidskader voor de fysieke plannen rond het 
Tongerloplein, en onduidelijkheid daarover houdt investeerders en andere betrokkenen 
tegen verdere investeringen te doen, en risico's te nemen. 

Bestuurlijke regie kan hierna gesignaleerde knelpunten in de door ons voorgestelde 
thematische programmering van Roosendaal wegnemen, en benodigde spelers bijeen en 
vooral ook op een lijn brengen.  

In deze rapportage beschrijven we bovenstaande aandachtspunten. We adviseren de 
beleidsbesluiten te nemen die de stap van nadere kwantificering in een business-case 
mogelijk maken. Op basis van die duidelijke besluitvorming kunnen in- en externe 
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betrokkenen zich meer uitgenodigd voelen aan de taakstelling bij te dragen. Dit alles om 
het realiteitsgehalte er van zo groot mogelijk te maken. 

Om geen verdere vertraging op te lopen hebben we, hangende besluitvorming op deze 
analyse, daartoe reeds voorbereidingen getroffen. Tegelijkertijd doen we een aantal 
aanbevelingen, waarvan uitvoering direct opgepakt kan worden, in afwachting van de 
uitkomsten van de aangekondigde discussie over het Subsidiestelsel binnen de Agenda 
van Roosendaal. 

1.7 Opbouw: Ambitie, Positionering en Middelen 
Welke positionering van de DGAM ook gekozen wordt, en welke verdienmodellen ook 
worden overwogen, steeds moet bepaald worden welke ambities in Publieksbereik 
worden gezocht. Op welke markt richt de DGAM zich met welk product. 

Die ambitieniveaus vinden hun vertaling in de leidende notie van het Verhaal van 
Roosendaal, waarmee Roosendaal zich onderscheidt: 

Ambitie: 
Al lokaal, 
A2 regionaal, 
A3 boven-reg ionaal. 

Aan de hand van mogelijke Positionering van de DGAM: 

Positionering: 
PI DGAM Solitair, 
P2 DGAM in Alliantie op Tongerloplein, 
P3 DGAM geclusterd extra versterking, verhuizen naar geschikte locatie, iem 

herontwikkelen Tongerlohuys. 

en het verwachte vermogen Middelen te genereren dan wel te besparen: 

Middelen: 
Ml nieuwe middelen met bestaand product, 
M2 nieuwe middelen met nieuw product, 
MS nieuwe middelen spinn-off 
M4 besparing bestaande kosten. 

komt een aantal scenario's naar voren dat nader op haalbaarheid te toetsen is. 
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2. Samenvatting 

2.1 Verhaal van Roosendaal 
In Roosendaal bestaat een breed gedragen wens thematische programmering van de 
Binnenstad te realiseren. Regie en uitvoering zijn echter suboptimaal. 

We adviseren de opstelling van het Verhaal van Roosendaal, gebaseerd op de 
Agenda van Roosendaal. De uitvoering ervan ter hand te nemen via de Kalender 
van Roosendaal. 
Richt een stuurgroep in met relevante sleutelfiguren en een onafhankelijk 
voorzitter. 

- Smeed afgestemd op dit verhaal een uniek profiel DGAM.  

2.2 Positionering en Middelen 
Van een solitair gepositioneerde DGAM mag niet verwacht worden dat het aan de 
taakstelling van de opdracht kan voldoen. Daarvoor zijn de beperkingen van de collectie 
en de huisvesting de belangrijkste reden. 

Meer kansen daarop maakt een werkelijk in Alliantie opererende DGAM, waarmee 
nieuwe producten te positioneren zijn die ook werkelijk nieuwe middelen genereren. De 
fysieke beperkingen van het Tongerlohuys kunnen door de Alliantie enigszins worden 
opgevangen. 
Kostenreductie is mogelijk vanwege het gezamenlijk gebruik en inzet van diensten. Nog 
niet alle randvoorwaarden zijn daarvoor echter aanwezig. 

- "'"'* h''ét Verhdatvan Rööseiufaal'vormt het bestuurlijke kader. Iferlempartners in 
Alliantie en Clustering samen te werken aan de realisatie ervan, en stel daartoe  
randvoorwaarden op.  

De beste kansen om aan de taakstelling van deze opdracht te voldoen heeft een nog 
verdere clustering van organisaties en diensten, omdat huisvesting en personeel dan 
slim gecombineerd kunnen worden en de grootste kostenposten aldus gereduceerd. 

Meer afzonderlijke producten versterken elkaar waardoor verdere ontwikkeling van 
nieuwe producten kansrijker is. 

2.3 Huisvesting 
Tot nu toe werd gesteld dat het Tongerlohuys de beoogde fysieke locatie van de DGAM 
is. Binnen de fysieke grenzen van het Tongerlohuys, en dus beperkte huisvesting van 
eventuele aanvullende geclusterde diensten, zijn de kansen op een meer commerciële 
bedrijfsvoering echter evenzo beperkt. 

Aanpassing van de huidige locatie Tongerlohuys is noodzakelijk, om een substantiële 
bijdrage te kunnen leveren aan het bereiken van de financiële taakstelling van deze 
opdracht. 

im 

aSEi 
«pTV*̂  Gemeente 

- f Roosendaal 



Het Verhaal van Roosendaal 8 

Een verdere clustering biedt grotere kansen, daarvoor is echter ruimere huisvesting 
nodig. We identificeren enkele opties, waarvan Parrotia op voorhand de sterkste 
troeven biedt. 

In het navolgende schema brengen we de Positionering en de mogelijkheid Middelen te 
genereren dan wel kosten te reduceren, de doelstelling van dit onderzoek, met elkaar in 
verband: 

Middelen en Positionering PI solitair P2 Plein Alliantie P3 Cluster 
Ml Nieuwe middelen met bestaand product neg tc, tm pos, nvt 

M2 Nieuwe middelen met nieuw product neg pos mogelijkheid 
twijfel competenties 

pos 

M3 Nieuwe middelen spinn-off kansen neg twijfel mogelijkheden pos 

M4 Besparing bestaande kosten neg, nvt pos pos 

De spinn-off die P3 mogelijk maakt zijn groter dan de kansen die P2 daartoe heeft, 
vanwege de grotere diversiteit aan producten en natuurlijke aanloop van een groter en 
diverse publiek. 

Kies voor DGAM in verdere clustering, P3; 
Bepaal vervolgens welke locatie op haalbaarheid wordt onderzocht, en overweeg 
in ieder geval Parrotia. 

2.4 Aanvullende besluitvorming randvoorwaardelijk 
Om bovenstaande nader in haalbaarheid te kunnen kwantificeren is spoedige 
besluitvorming nodig als essentiële randvoorwaarde voor draagvlak en deelname aan 
uitvoering. Het beleidskader inzake fysieke verdere ontwikkeling rond het 
Tongerloplein is nog onzeker. 

In algemene zin is een centrale visie en bestuurlijke regie gewenst. De helderheid die dat 
oplevert zal de partijen die bij moeten dragen aan die haalbaarheid kunnen uitnodigen 
hun rol te nemen, op basis van eigen belang, en zeker ook op basis van daardoor 
geformuleerd en nagestreefd gezamenlijk belang. 

Tongerloplein: 
Geef uitvoering aan de fysieke plannen die er reeds liggen, 
Bepaal beleidskaders voor eventuele verdere fysieke ontwikkelingen rond het 
plein; 
Zet in op gezamenlijke bedrijfsvoering van het Tongerloplein-gedeelte van het 
Verhaal van Roosendaal. 

Algemeen: 
Bepaal de gemeentelijke visie, zet centrale inhoudelijke regie op uitvoering ervan. 

^Ba ff' Oemeente 

Roosendaal 



Het Verhaal van Roosendaal ^ 

3. Verhaal van Roosendaal 
In de verkenning naar Ambitieniveaus is met de volgende indeling gewerkt: 

Ambitieniveau 
Al lokaal, 
A2 regionaal 
A3 boven-regionaal. -. . 

Gedurende dit onderzoek heeft steeds het gewenste Ambitieniveau een rol gespeeld. In 
de voorlopige plannen van het huidige team staan vooral lokale ambities te lezen, met 
een incidentele bovenlokale programmering. Dat sluit ook prima aan bij de huidige 
praktijk van zowel Archief en Museum. Het sluit ook goed aan op de programmering op 
het Tongerloplein, door de Stichting Activiteiten Tongerloplein, waar met veel 
waardering door de bezoekers genoten wordt van de voorstellingen. 

Waar verder gekeken werd dan het lokale, werd steeds de vraag gesteld "is dit niet te 
groot voor Roosendaal" en " trek vooral geen te grote broek aan". Lagroup heeft in de 
Toekomstperspectieven voor het Museum vergelijkbare opmerkingen; "naar aard en 
omvang van Roosendaal" en "te ambitieus voor een Stad als Roosendaal" pag. 46. 

Deze opdracht is echter om te onderzoeken of er verdienmodellen bestaan die meer 
kunnen opleveren dan de huidige opbrengsten, c.q. die een substantiële bijdrage kunnen 
leveren aan de taakstelling van de Agenda van Roosendaal. Daarom is toch ook verder 
gekeken dan Al. 

Hoewel ook binnen de lokale ambitie Al de product/markt combinatie zeker verbeterd 
kan worden, (door de eerdere aanbevelingen nu wel uit te voeren, zie Lagroup, 
Randvoorwaarden voor alle scenario's, pag. 26), moet Roosendaal de kansen verzilveren 
die bestaande regionale, en boven-regionale, klanten-stromen bieden. 

Landelijke trekkers als Rosada en Skydive lokken nu reeds grote stromen bezoekers 
naar Roosendaal. Go-Stores ten zuiden biedt een regionale uitstraling waar de 
binnenstad van gebruik kan en zou moeten maken. Roosendaal wil regionaal de 
complete winkelbeleving uitdragen, met het grote aantal m2 vloeroppervlak binnen het 
stadscentrum. 
Het ligt meer dan voor de hand dat in de toekomstige ambities ook voor de DGAM wordt 
aangesloten op A2 en A3. 

3.1 Thematische Programmering 
Om hier een samenhangend en succesvol geheel van te maken is de sterke aanbeveling 
om nu echt werk te maken van een thematische programmering van Gemeente 
Roosendaal. De belangen van de verschillende spelers in de gemeente zijn daarbij 
gediend. Inwoners, ondernemers, winkeliers, horeca, recreatieve sector en Gemeente 
hebben allemaal baat bij stijgende bezoekers aantallen in de binnenstad. 

Wat daar voor nodig is, is een helder en bekend imago van de Stad. De noodzaak valt het 
best te illustreren aan de hand reacties op de huidige slogan: "Beleef 't in Roosendaal". 
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"Maar wat dan? Waar?" Buiten Roosendaal kent men de betekenis van ' ' t ' niet. Als men 
de slogan al kent. Citymarketing is vooral ook van belang om buiten de 'City' te voeren. 

In Roosendaal zelf spreekt men over het feit dat er wel het nodige wordt georganiseerd, 
maar dat de spreiding er van over het jaar slecht is geregeld, en dat de coördinatie over 
de inhoud er van suboptimaal is, zo niet ontbreekt. 

Dat zijn dan ook meteen twee van de belangrijkste adviezen in relatie tot die 
Thematische Programmering: bepaal samen per jaar het thema van de Kalender en stel 
een Kalender op met een lijst van evenementen. Een daartoe te formeren stuurgroep 
met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren kan hiertoe snel aan de slag. 

3.2 Verhaal van Roosendaal 
Op basis van de Agenda van Roosendaal, over de inhoudelijke gevolgen waarvan nog wel 
een debat is aangevraagd, schrijven we het Verhaal van Roosendaal. Deze wordt 
vervolgens in de Kalender van Roosendaal door alle partijen via hun eigen invulling 
vormgegeven. Een heldere kalender van aansprekende en imago-versterkende 
evenementen. 

Op deze manier kan de bezoeker niet ontgaan wat er waar Beleefd kan worden in 
Roosendaal. Op deze manier wint het Verhaal van Roosendaal ook in publicitaire zin aan 
grote kracht en kan het 'in de markt' gezet worden, om de beoogde business te 
genereren. 

Een slimme routing in de stad en 'visitor-management' (ver)leidt de bezoeker van het 
ene punt naar het andere met een aantrekkelijk aanbod uitgevoerd door alle betrokken 
partijen vanuit hun eigen discipline en expertise, maar met dezelfde boodschap, inhoud 
en planning. Combinatiebezoeken tussen binnenstad en de nu reeds bestaande trekkers 
kunnen zo worden geprogrammeerd. Herkenbare gebiedsfuncties, hotspots en multi-
vrijetijdslocaties worden geduid en benut. 

Het Verhaal van Roosendaal draagt zo ook in bredere zin bij tot beantwoording van de 
uitdagingen van de Agenda van Roosendaal dan alleen binnen de scope van deze opdracht 

We hebben verkennende gesprekken gevoerd met een aantal van de sleutelfiguren in 
Roosendaal, maar het belang wordt nog niet alom gevoeld. Bestuurlijke opdracht zal ook 
hier de benodigde versnelling bieden. Advies daarom is hier bestuurlijk zo snel mogelijk 
opdracht toe te geven. 

3.2,1 Voorzet Inhoud Verhaal van Roosendaal 
De basis van het Verhaal van Roosendaal kan dan gelegen zijn in enerzijds de Historie 
van Roosendaal ("Turf, Spoor, landelijk bekende producten als borstels van Vero, snoep 
en drop van RedBand, een borrel van Wenneker, tl-buizen van Philips en Liga koeken") 
en anderzijds in de onlangs nog bestuurlijk geformuleerde Speerpunten voor de 
Toekomst ("Care and Cure, Logistiek, Bio-economy, en Brabantse Wal") en Netwerkstad, 
Onderwijs en Sport (uit Roosendaalse Ambities). Winkelen en Recreatie. 
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De kansen die dit naast City-marketing ook voor Regio-branding biedt kan Roosendaal 
goed gebruiken. Al naar gelang de bestuurlijke wenselijkheid en opportuniteit worden 
de geïdentificeerde en gereedstaande onderdelen van het Verhaal van Roosendaal 
ingezet en benut. 

3.3 Paradigma 
Roosendaal heeft de ambitie verwoord van Regionale Winkelstad en promoot zich ook 
zo. "Functioneel winkelen heeft echter weinig toekomst, en is niet recreatief genoeg". De 
informatisering, 'internet', dwingt de branche tot aanpassing van het bestaande 
paradigma. 
Kansen liggen in de seizoensgebonden activiteiten, en de groeiende groep senioren, die 
vaak wel degelijk middelen en tijd hebben om te 'besteden'. 

De bestuurlijke visie moet inspelen op deze ontwikkelingen. 

3.4 Relevantie voor DGAM 
Advies is op basis van bovenstaande een uniek profiel te smeden, rekening houdende 
met de 3 geïdentificeerde niveaus van ambitie. In een eerste sessie zijn daartoe reeds 
met in - en externe deskundigheid veel belovende stappen gezet. Bereidheid om dat 
verder uit te werken is uitgesproken en kan aansluitend aan deze rapportage 
plaatsvinden. 

3.5 Wie zijn de vertellers 
De gekende inhoudelijke expertise van de meest voor de hand liggende vertellers van 
het Verhaal, het huidige Archief en Museum is hierbij van grote waarde. 

Bij de totstandkoming van het Verhaal en invulling van de Kalender adviseren we de 
aanwezige capaciteit en het collectief geheugen van de HeemkundeKring te benutten. 
Zij vormen het "Goud" voor het Verhaal en vervullen een ambassadeursrol voor de 
Erfgoed-beleving. De notie hen "in de etalage" te zetten spreekt voor zich. 

De professionele Creatieve Sector in Roosendaal kan een geweldige boost geven aan de 
uitvoering er van. Inzet van het lokale Onderwijs en hun respectievelijke relevante 
opleidingen biedt een uitstekend aanknopingspunt voor inhoudelijke focus en 
praktijkervaring. 

Hierdoor wordt de inhoud met meer op de markt gerichte expertise en commerciële 
inzichten aangevuld. Om gesignaleerde mogelijke patstelling te voorkomen is een 
onafhankelijke voorzitter aan te bevelen. 

We adviseren de opstelling van het Verhaal van Roosendaal, gebaseerd op de 
Agenda van Roosendaal. De uitvoering ervan ter hand te nemen via de Kalender 
van Roosendaal. 
Richt een stuurgroep in met relevante sleutelfiguren en een onafhankelijk 
voorzitter. 
Smeed afgestemd op dit Verhaal van Roosendaal een uniek profiel DGAM.  
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4. Positionering DGAM 
In de verkenning naar Positionering is met de volgende indeling gewerkt: 

Positionering: 
PI DGAM Solitair, 
P2 DGAM in Alliantie op Tongerloplein, 
P3 DGAM geclusterd extra versterking, verhuizen naar geschikte locatie, iem  

herontwikkelen Tongerlohuys.  

4.1 PI DGAM Solitair 
Hoewel het voor hand lijkt te liggen dat de DGAM als vanzelfsprekend samenwerkt met 
de ondernemers op en rond het Tongerloplein, en er dus geen sprake kan zijn van een 
solitair DGAM, benoemen we dit toch als PI, omdat het de huidige structurele 
bedrijfsvoering het meest benadert. 

Van PI kan geen hoge omzetvergroting verwacht worden, de collectie is voor een te 
kleine doelgroep interessant, en ook het Archief trekt slechts een specifiek publiek. 
Hoewel een zekere verbetering van bestaande dienstverlening mogelijk is, moeten 
hiervan geen wonderen worden verwacht. Voor nieuwe producten bestaat nog geen 
voedingsbodem in de organisatie. 

Met PI kan dus niet aan vraag van de opdracht voldaan worden. Ondanks de kansen die 
we zien in de solitair te realiseren verbetering van het huidige productaanbod moet in 
het kader van deze opdracht PI als negatief worden beoordelen. 

Opgemerkt zij dat dat overigens geen inhoudelijk oordeel over het huidige Museum noch 
het Archief inhoudt Het is van de 3 Positionehngs-mogelijkheden degene die het minst aan 
de opdracht beantwoordt 

De Roosendaalse Cultuurraad zegt hierover; "Meteen museum - archief of 
heemkundekring kun Je nu eenmaal geen geld verdienen. Een winkel waar Je "museale 
"hebbedingetjes verkoopt zet ook geen zoden aan de dijkje moet kijken waarop je kunt 
bezuinigen". 

4.2 P2 DGAM in Alliantie op Tongerloplein 
Samenwerking op en rond het Tongerloplein is (nog) niet structureel in de 
bedrijfsvoering vormgegeven. Incidentele projecten hebben geen gezamenlijk 
'verdienmodel', en worden vooral vanuit het eigen perspectief en belang beoordeeld. Er 
is nog lang geen Alliantie op het Tongerloplein van waaruit door de afzonderlijke 
partners aan en in een groter geheel wordt samengewerkt. 

Incidentele en gewaardeerde projecten als Plein 7 vinden nu reeds plaats, maar vormen 
geen bijdrage aan de exploitatie van de individuele ondernemers, eerder een risico. 

Nieuwe arrangementen met andere vrijetijds- en recreatieve ondernemers in P2 zijn 
realistisch, en nodig om in samenhang een totaal beleving te kunnen bieden. 
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Er zijn vele goede voorbeelden die Roosendaalse navolging verdienen. De exclusieve 
diners in het Teylersmuseum. Verjaardagsfeestjes en Huwelijken. Het Museum voor 
Vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein heeft gecombineerde Arrangementen 
prominent weergegeven en tegen redelijke tarieven. 
Een ander sterk voorbeeld is het Rotterdamse WereldMuseum met de 
Museumconcerten. In Roosendaais zou vergelijkbaar geprogrammeerd kunnen worden. 
Verbinding met gekende Roosendaalse namen, maar ook met de beloften (Centrum voor 
de Kunsten) ligt voor de hand. 

In een modern museum wordt de 'bezoeker' veel meer dan dat. Die kan als 'deelnemer' 
zelf vormgeven binnen de door de DGAM-in-Alliantie geboden faciliteiten. Zie het 
"Disruptieve Museum" van Odding. 

4.2.1 Zinc 
Alliantie rond het Tongerloplein kan zeker nog verder worden versterkt met Zinc 
(ontmoeten, ondernemen, onderwijs). We hebben reeds verkennende gesprekken 
kunnen voeren om de Zinc studenten op het gebied van Hospitality, organisatie 
servicedesk, rondleiding, receptieve functies en reserverings-systemen in te zetten. 
Nader uitwerking dient echter voor Mei vorm te krijgen om voor Zinc dit jaar nog 
haalbaar te kunnen programmeren. 

4.2.2 Voordelen P2 
DGAM in Alliantie op Tongerloplein levert een substantiële verbetering van de 
mogelijkheid om nieuwe producten tegen nieuwe opbrengsten in de markt te zetten. 

Tevens biedt het de nodige personele synergievoordelen. Te denken valt aan gedeelde 
Front- en Back office. Vooral ook de beperkingen van het huidige Tongerlohuys op 
gebied van horeca en sanitair kunnen door slimme fysieke verbindingen kleiner 
gemaakt worden, (alhoewel voor een volledige oplossing, met name in Winterperiode en 
voor de minder validen de afstand tussen het Museum en de Kring te groot kan zijn). De 
plannen bestaan reeds enige tijd, zijn gekend en wachten op uitvoering. 

Als Schouwburg de Kring aanvullend de huidige toiletvoorzieningen naar achter plaatst 
ontstaat aan de voorzijde van het Theater extra mogelijkheid voor een uitnodigend 
Terras, waarvan is gebleken dat de aldus aanwezige terras-voorzieningen op het 
Tongerloplein elkaar kunnen versterken. 

De toegankelijkheid van de TongerloTuin wordt zo ook groter. Die moet echt een 
prominente rol gaan spelen in de nieuwe bedrijfsvoering. Daarvoor zal een actieve 
gezamenlijke programmering van de Tuin essentieel zijn. Een mooi voorbeeld van wat 
mogelijk is levert de Fondation Hermitage met "Private receptions, Art&gastronomy-
evenings/Brunch-sundays" om een aantal culinaire mogelijkheden te schetsen. 
De Moriaan, Theater de Kring en Tongerlohuys hebben de intentie uitgesproken daar 
verder werk van te maken. Advies is die samenwerking randvoorwaardelijk te 
stimuleren. 

Hoewel de eerste pogingen in deze studie daartoe aanvankelijk wat stroef verliepen, zijn 
in een 2-tal workshops toch reeds resultaten geboekt, zij het nog wat vrijblijvend. Als 
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met enige stimulans van overheid met name de gesubsidieerde organisaties de 
voordelen zullen voelen van werkelijke alliantie-denken, en vooral uitvoeren, zijn hier 
prima verbeteringen te noteren. 

4.2.3 Kanttekeningen P2 
Bij de DGAM is dan een personele bezetting wenselijk met een proactieve, externe 
gerichtheid. Competenties die in lijn zijn met de opdracht van meer commercieel denken 
en doen, het aanboren van nieuwe marktcombinaties en creatieve bedrijfsprocessen. 

Hoewel P2 meer kansen biedt dan PI, is, mede vanwege de afgescheiden plek ten 
opzichte van de rest van de Binnenstad enige reserve op zijn plaats. Hieronder geven we 
aan dat de kansen en voorwaarden daartoe meer gelegen zijn in P3, clustering elders. 

4.2.4 Optie P20nrust 
Mocht ondanks dat toch vastgehouden worden aan locatie Tongerlohuys, dan zou de 
aan- en verbouw studie Onrust, zoals eerder door het Museumbestuur is opgesteld, een 
van de alternatieven kunnen zijn. Alsdan is zeker aan te bevelen deze studie nader uit te 
laten werken. 

Voorlopige 'schattingen' duiden echter op een investering van 2,5 tot 4,5 mio euro. 
Nauwkeurigere berekeningen zijn niet gemaakt, en haalbaarheid is daardoor nog niet 
serieus aan te tonen. 

De doelstelling ervan, namelijk clusteren van een aantal gelieerde en elkaar 
versterkende organisaties, en het genereren van extra publieksbewegingen rond het 
Tongerlohuys/plein worden als aanbevelenswaardig beoordeeld. 

Echter met het huidige collectie(beleid) en toch nog te beperkte clustering op inhoud, en 
niet centraal gelegen locatie, moet worden betwijfeld of die investering rendabel te 
maken is, zonder grote gemeenschappelijke, dan wel private investeringen. 

Bedrijfsvoering zal zonder expliciete modernisering van visie niet substantieel door de 
clustering op zich veranderen, en de voor een horecavoorziening benodigde hoeveelheid 
publieksbewegingen (minimaal 300.000) zal erg moeilijk haalbaar zijn. 

4.2.4.1 Afweging P20nrust 
Prachtige aanpassing huidige locatie, echter met hoge kosten, die voorlopig niet zijn 
onderbouwd door inhoudelijke visie. Wel een aanmerkelijke versteviging van de eerder 
uitgesproken wens tot Tongerloplein Cultuurplein. Al met al een voorzichtig negatief 
advies, uitgaande van de opdracht. 

het Verhaal van Roosendaal vormt het bestuurlijke kader. Verleidt partners in 
Alliantie en Clustering samen te werken aan de realisatie ervan, en stel daartoe  
randvoorwaarden op.  

4.3 P3 DGAM in Clustering op andere locatie, iem herontwikkelen Tongerlohuys 
Meest optimale scenario lijkt P3, DGAM in Clustering op een daartoe geschikte locatie op 
een centrale plek in de Binnenstad van Roosendaal. DGAM kan optimaal inhoudelijk 
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aansluiten aan andere gemeentelijke en particuliere organisaties die bijdragen aan het 
Verhaal van Roosendaal: Bieb, Marktplaats, Heemkundekring, VW en mogelijk breder 
met kunst/cultuur: Artotheek, CBK WB, of zelfs CvdK B en CvdK M. 

Een dergelijke cluster biedt ook de beste kans op een aanvullende en als noodzakelijk 
geachte uitnodigende Horecavoorziening, waarbij minimaal 300.000 
publieksbewegingen als randvoorwaarde worden gesteld. 

Het clusteren van deze organisaties zou een natuurlijke aanvulling op elkaars producten 
leveren, en het toestromende publiek optimaal te faciliteren op 1 locatie. Zo kan de 
cluster een hogere concentratie bewegingen realiseren, dan wanneer verspreid of zelfs 
verstopt (heemkundekring) verwatering resulteert, zoals in de huidige situatie. 

4.3.1 Spinn-off 
Door clustering van diensten ontstaat clustering van bezoekers. Deze worden verleid 
van de een naar de andere dienst te wandelen, en als de behoefte daartoe bestaat, op 
binnen - en buitenterras, aangenaam een consumptie te genieten. 

Andersom kunnen bezoekers van deze professionele Horeca-functie ook verleid worden 
tot het bezoeken van een van de geclusterde diensten. Zo ontstaat een integrale 
beleving. Uiteraard wordt het Verhaal van Roosendaal steeds verteld. 

Een 'Museum begint buiten', en ook dat is een te stellen randvoorwaarde aan een 
alternatieve locatie. Optimaal gezien heeft het pand een open uitstraling, met letterlijk 
een etalage om de collectie en bezoekers van buitenaf zichtbaar te maken. 

4.3.2 Online Clustering 
Mooi voorbeeld van hoe een dergelijke lokale clustering van diensten online zou kunnen 
worden vormgegeven is www.Winkelcentrumroselaar.nl 

4.3.3 Randvoorwaarde aan herontwikkeling Tongerlohuys 
Mocht voor P3 gekozen worden, dan is ons advies wel om bij de vervolgens gepaard 
gaande herontwikkeling van het Tongerlohuys, publieke toegankelijkheid in de 
randvoorwaarden mee te geven, vanwege het prominente belang van het Tongerlohuys 
voor Roosendaal in het algemeen, voor het Verhaal van Roosendaal in het bijzonder. 

Advies: Draagvlak om deze optie op haalbaarheid te onderzoeken is momenteel bij 
betrokkenen niet alom aanwezig, een bestuursbesluit hiertoe zal de inzet verbeteren. 

Om hier geen vertraging op te lopen hebben we reeds met meerder externe 
sleutelfiguren gesproken en bij hen wel bereidheid aangetroffen mee te willen werken 
aan een dergelijke studie. Lokale herontwikkeling zal het meest kansrijk zijn op basis 
van lokale 'moneymakers'. 

4.4 Samenvattend 
Van een solitair gepositioneerde DGAM, mag niet verwacht worden dat het aan de 
taakstelling van de opdracht kan voldoen, alhoewel op punten zeker verbeteringen 
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mogelijk zijn. Daarvoor zijn de collectie en de beperkingen van de huisvesting de 
belangrijkste reden. 

Meer kansen daarop maakt een werkelijk in Alliantie opererende DGAM, waarmee 
nieuwe producten te positioneren zijn die ook werkelijk nieuwe middelen genereren. De 
fysieke beperkingen van het Tongerlohuys kunnen door de Alliantie enigszins worden 
opgevangen. 

De beste kansen om aan de taakstelling van deze opdracht te voldoen heeft een nog 
verdere clustering van organisaties en diensten, omdat dat huisvesting en personeel dan 
slim gecombineerd kunnen worden en de grootste kostenposten aldus gereduceerd. 

Meer afzonderlijke producten versterken elkaar waardoor verdere ontwikkeling van 
nieuwe producten kansrijker is. 

4.5 Schematisch 
Bovenstaande Positioneringsanalyse is schematisch als volgt vorm te geven: 

Middelen en Positionering PI solitair P2 Plein Alliantie P3 Cluster 
IVIl Nieuwe middelen met bestaand product neg tc, tm pos, nvt 

IVI2 Nieuwe middelen met nieuw product neg pos mogelijkheid 
twijfel competenties 

pos 

M3 Nieuwe middelen spinn-off kansen neg twijfel mogelijkheden pos 

M4 Besparing bestaande kosten neg, nvt pos pos 
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5. Middelen 
In de verkenning naar Middelen is met de volgende indeling gewerkt: 

Middelen: 
Ml nieuwe middelen met bestaand product, 
M2 nieuwe middelen met nieuw product, 
M3 nieuwe middelen spinn-off 
M4 besparing bestaande kosten.  

Om ook maar in de buurt te kunnen komen van een gezondere financiële positie zal het 
product DGAM een grotere markt moeten vinden, en derhalve corresponderend 
verbeterd en aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Er zal daar niet alleen financieel 
op geïnvesteerd moeten worden, maar ook ruimte (letterlijk) voor geboden moeten 
worden. 

Hieronder tonen we nogmaals aan dat de kansen daartoe vergroten door gerelateerde 
organisaties te clusteren. De huidige locatie biedt goede mogelijkheden. Verdere 
clustering verdient echter de voorkeur. 

De huisvestingslast gaat dan verder omlaag, meer personele synergie is te realiseren en 
het bredere product aanbod maakt een grotere verdiencapaciteit mogelijk. 

5.1 Alternatieve Locaties DGAM 
Dat betekent echter wel dat de fysieke beperking van het Tongerlohuys aangepast, dan 
wel verlaten zal moeten worden. Daartoe zijn meerdere mogelijkheden in Roosendaal 
aanwezig, die ook nog eens bij kunnen dragen aan oplossingen voor de uitdagingen op 
die specifieke locaties. We identificeren er 5 met hun respectievelijke kenmerken: 

1 Nieuwbouw Oude Politiebureau Nieuwstraat: Status onduidelijk, want 
beleidskaders zijn nog niet vastgesteld. Alle invulling daardoor nog mogelijk, bijdrage 
aan versteviging van positie Tongerloplein als Cultuurplein, 
2 Wenneker-gebouw: Ligging minder ideaal. Cultuurhistorisch van belang voor 
Roosendaal, ruimte te over, aansprekende industriële uitstraling, maar status blijft 
onduidelijk. 
3 Huidige pand Archief: Pand minder aansprekend en historisch kenmerkend, 
mogelijk duur in aanschaf. Prima centrale ligging, ruimte te over. 
4 Parrotia: Prima centrale ligging, voor (Markt) en achter (Park) 
terrasmogelijkheden, uitgebreide 'etalage' (voor Heemkundekring), ideale mix met 
bestaande overgebleven huurder de Bibliotheek en theaterzaal, geschikte centrale 
tentoonstellingsruimte, aansprekend historisch pand, en vooral ook: actuele behoefte 
eigenaar tot herontwikkeling en derhalve waarschijnlijke bereidheid tot investeren in 
nieuwe planvorming. 
5 Mariadal: enorm complex, uitstekend onderhoud, iets minder centraal, maar via 
Tuin en Stadkantoor prachtig te verbinden, ook als versterking voor Credogebied. 
Clustering nog uitgebreider mogelijk dan Parrotia, en kansen om zelfs Centrum voor de 
Kunsten mee te nemen. 
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Locatie 4 en 5 lijken het meest kansrijk gezien de huidige actualiteit. Inmiddels is ons 
voor locatie 4 bereidheid uitgesproken aansluitend aan dit onderzoek haalbaarheid in 
gezamenlijkheid nader te bepalen. 

Locatie 4 maakt kostenreductie mogelijk door bijvoorbeeld aan te sluiten bij de 
noodzaak tot herontwikkelingen van Parrotia. Zowel Tongerlohuys (bij commerciële 
herontwikkeling) als het Pand van het huidige Archief (dat nu 1/2 tot 3/4 van het totale 
archiefbudget vergt), bij verhuizing na 2017 (of eerder als openbreken contract of 
verkoop ad orde zijn), kunnen samengevoegd worden. 

Via een slimme combi is dan met Bibliotheek VanNu clustering in 1 nieuwe huisvesting 
te realiseren met een transparantere begrotingspost, die naar alle verwachting kleiner 
is. Deze clustering genereert tevens meer kansen tot extra opbrengsten. 

Een principe besluit dient hiervoor wel eerst genomen te worden, daar zowel 
Opdrachtgever, als Museumbestuur en Vriendenstichting steeds vast hebben gehouden 
aan de koppeling van het Museum in het Tongerlohuys. 

Kies voor DGAM in verdere clustering, P3; 
Bepaal vervolgens welke locatie op haalbaarheid wordt onderzocht, en overweeg  
in ieder geval Parrotia.  

5.2 Huisvesting Archief-depot 
Regionaal geclusterde archiefopslag met meerdere gemeenten is eerder regel dan 
uitzondering. Bergen op Zoom heeft prima faciliteiten en ruimte te over (190 euro 
inclusief dienstverlening) maar ook commerciële depot-opslag dient zich aan (25 euro 
zonder dienstverlening). Uitgaande van 2500-3000 m benodigde ruimte kan dat, 
afhankelijk van hoeveelheid raadplegingen, en dus dienstverleningen, aardig oplopen. 
Afstemming en krachtenbundeling met Breda, dat ook met een vergelijkbare zoektocht 
bezig is, valt te overwegen. 
Daarnaast is huisvesting in de kelder van het Stadskantoor mogelijk, daartoe is een 
eenmalige aanpassing van een geschatte 450000 euro noodzakelijk. 

Huisvesting is dus niet alleen een goede mogelijkheid tot vermindering van structurele 
lasten van de DGAM, maar ook voor het Archief Depot. 

Specifieke raadplegingsgegevens zijn nog onbekend, dus nadere studie is wenselijk en 
noodzakelijk. Wij stellen voor hiertoe per direct de eerste gesprekken die we hebben 
kunnen voeren verder om te zetten in actie. Zeker gezien de termijn die benodigd is voor 
een dergelijke transitie is afwachten geen optie, en verdere vertraging dient ook hier zo 
veel als mogelijk voorkomen te worden. 

5.3 Personeel 
Voornaamste besparingen zijn verder mogelijk op gebied van synergievoordelen en 
anders inzetten van personeel, zeker na verhuizing en feitelijke fysieke samenvoeging. 

Harde getallen mbt personeel zijn echter niet boven tafel gekomen, en beperkt gebleven 
tot voorzichtige indicaties over eventuele verschuiving als huidig Archief-functionaris 
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naar Museum-functionaris. In de visie van de teamleider en huidige archivaris is 
besparing op personeel niet mogelijk/wenselijk vanwege verplichte digitalisering. 

Nationale trend is dat eigen gemeentelijke archieven verdwijnen vanwege teruglopende 
bezoekers en groeiende digitale raadpleging. Toegang is daarbij wettelijk gratis, dus 
vanuit die dienstverlening mag geen bijdrage aan de exploitatie verwacht worden. 

Advies is derhalve tot nadere beleidsbepaling met betrekking tot uitvoering (hoe dik of 
dun) van de Archiefwet te komen. 

5.4 Educatie 
Educatie is de voornaamste bron van bezoekers van Museum Tongerlo. Versterking van 
deze bron is zeker mogelijk. Inzet op een meer geclusterde organisatie van 
Cultuureducatie is gewenst, om zo het aantal schijven zoveel mogelijk te beperken. 

Inhoudelijk liggen prima voorstellen klaar in samenwerking met de uitvoerenden, zoals 
het Centrum voor de Kunsten. Nieuwe landelijke regelgeving biedt mogelijkheden meer 
middelen te genereren. 

5.4.1 Educatie als middel 
Hoewel er prudent mee moet worden omgegaan, is Educatie niet alleen een prominent 
doel, maar zeker ook een kansrijk middel. Als die gememoreerde voornaamste 
bezoekersstroom van het Museum met een goed verhaal thuiskomt, worden ook de 
ouders eerder verleid diensten afte nemen van de DGAM. Niets zo interessant voor 
commerciële sponsoring als een positieve beleving van schoolgaande jeugd. Wettelijke 
beperkingen in de combinatie commercie en onderwijs dienen gerespecteerd te worden. 

5.4.2 Regionalisering Educatie 
Met een klinkend Verhaal van Roosendaal kan in West Brabant veel aandacht geworven 
worden. Naast Bergen op Zoom, dat zijn eigen museale speerpunten kent, zal 
Roosendaal zich makkelijk positioneren. Regionale uitbouw door bezoek van 
schoolgaande jeugd is daarom zeker mogelijk. Die focus sluit ook erg goed aan bij de 
geformuleerde bestuurlijke kaders. 

5.5 "Vrienden van" 
"Vrienden van het Tongerlohuys" hebben nu steeds een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 
6000 euro. Hoewel dat een bescheiden bedrag is, moet alle waardering worden geuit 
voor de resultaten op basis van de museale beleving van dit moment en onduidelijkheid 
over de beleidsvisie naar de toekomst. Het te gelde maken van ondersteuning door 
gevers wordt moeilijker. Niet alleen door een krapper wordende markt en groeiende 
vraag aan ondersteuning, maar ook door een gebrek aan een goed te verkopen product. 

Sponsoring bestaat bij de balans in wederzijdse belangen. De noodzaak van een 
kwalitatief uitstekend product mag niet worden onderschat. 

"Het is of een advertentie in de krant, ofde lokale sportvereniging, ofde DGAM". 
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De kanttekening dat sponsoren niet graag bijdragen aan gemeentelijke instellingen is 
gemaakt. Daarom valt het organiseren van bijvoorbeeld 'fundraising-diners' en 
'auctions' door de vrienden te overwegen. Ofdat onder druk van de groeiende vraag 
naar sponsoring lokaal succesvol zal zijn moet worden uitgeprobeerd. 

5.6 Zalen in Roosendaal 
In alle drie de positioneringsopties moet verbetering van verhuur van zalen in 
Roosendaal tot de kansen gezien worden. Niet alleen heeft de Gemeente een ambitie 
uitgesproken om 'Netwerkstad' en 'Conferentiestad' als speerpunt in de markt te zetten, 
analyse van beschikbare zalen toont aan dat in de (directe) omgeving van Tongerlohuys 
een uitgebreid en gedifferentieerd aanbod aan zalen beschikbaar is. 

Als theaterzalen van verschillende stijl zijn daar uiteraard de Kring en de St Jan , Anno 
1810, Auditorium Zinc, Parrotia. Openlucht Tongerloplein. 

Als vergaderruimte is het aanbod net zo divers en bieden Zinc, Kring, Parrotia, 
Tongerlohuys, en een aantal horeca ondernemingen, een divers en elkaar aanvullend 
aanbod. Praktijk van dit moment is echter nog niet van dien aard dat daarin actief 
geschakeld wordt. 

Centrale registratie en boekingen zouden dit kunnen versterken, en een vliegwieleffect 
kunnen bewerkstelligen. Initiatieven tot de elders reeds redelijk succesvol gebruikte 
formule van Seats2Meet hebben we op verschillende locaties aangetroffen. Echter niet 
met kennis van elkaars wens tot hetzelfde initiatief. Zinc heeft hier de Roosendaalse 
primeur. 

Zo dreigt een kans op voorhand te mislukken door afwezigheid van regie. Advies: Richt 
een 'ZalenvanRoosendaal' in waarbij centrale boeking mogelijk en makkelijk is. Waarbij 
de verschillende zalen elkaar de bal toe spelen bij niet sluitende vraag. Waarbij met 1 
telefoontje een tevreden klant wordt gemaakt. Aansluitend op het imago van het Verhaal 
van Roosendaal. 

5.7 Belang Erfgoed 
Rekening moet gehouden worden met het slechtste scenario: de taakstelling van 
jaarlijks 160.000 euro kan niet worden gecompenseerd. Alsdan dreigt binnen de huidige 
financiële kaders het einde van de Roosendaalse Erfgoed-instelling. 

Dat dat scenario door vele partijen onwenselijk geacht wordt is goed te verklaren en te 
onderbouwen: 

TT^^^^^S^^^^^^^^!!^^^^iS^i3SKSSI!ïiSS^S5X^S^ï^SSSS^^^ü^E!^r^ 
"Erfgoed is de weerslag, materieel en immaterieel, van de menselijke beleving. Erfgoed 
geeft letterlijk gezicht aan de lokale geschiedenis waarvan die beleving een cruciaal 
onderdeel uitmaakt", aldus Erfgoed Brabant. 

En: "Erfgoed zit in "Stones" en "Stories". De "Stones" kosten geld en de "Stories" leveren op. 
De "Stories" krijgen hun vorm in "Lering" (educatie) en Beleving". 

^^Êa iO Caneentc 
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Het is vanwege deze 'Beleving' dat niet alleen het draagvlak er voor zo groot is, maar ook 
dat de kracht er van voor de lokale samenleving, en de bijdrage daaraan, zo groot is. 
Kwalitatief en kwantitatief. 

T H ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ Erfgoed-component in de gezochte Qustering 
onomstreden zijn. Hierdoor zal die Clustering zonder Erfgoed-component minder 
krachtig zijn. _̂______  

5.8 Alternatief Business-model Publieke dienstvoorziening 
Daarom zou, in voorkomend geval van gebrek aan haalbaarheid van de taakstelling, een 
business-model gevonden kunnen worden in het gangbare B-MICE model, (Business 
Model Innovation in Cultureel Erfgoed) waarin publieke en commerciële opbrengsten en 
diensten gezamenlijk ondergebracht worden. 

"Zoals gebruikelijk in de publieke sector werkt een erfgoedinstelling vanuit een 
maatschappelijke missie. Als gevolg zijn de 'toegepaste businessmodellen' vooral gericht 
op het maatschappelijke belang". 

Dat betekent zoveel als dat deze organisaties door de overheid worden gesubsidieerd en 
nauwelijks op eigen verdienvermogen wordt gestuurd. Wettelijk is het Archief zelfs 
verplicht gratis toegankelijk. 

Om dit bestuurlijk toch te kunnen kaderen kan men er dan voor kiezen de 
maatschappelijke opbrengst te kwantificeren. En vervolgens te subsidiëren. Deze 
discussie over Social Return On Investment is een legitieme, maar valt echter buiten 
deze opdracht. Uiteraard kan desgewenst alsnog deze aanpak verder worden 
uitgewerkt. 

M M S 
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6. Tongerloplein ontschot 

6.1 Fysiek 
Wat betreft het tweede gedeelte van de opdracht "hoe tot een volledig open en cultureel 
ontschot Tongerloplein te komen. Zowel fysiek als programmatisch." het volgende: feitelijk 
zijn de benodigde wensen, mogelijkheden en voorwaarden daartoe reeds sinds jaar en 
dag bekend. Al in januari 1996 heeft het Museumbestuur voorstellen gedaan om toegang 
via de Tongerloplein-zijde mogelijk te maken. 

Meerdere plannen hebben nadien het licht gezien, onder andere die van Kievit/Haagh. 
Meerdere raadsinitiatieven en uitspraken zijn gedaan en ambities in 
collegeprogramma's weergegeven. Ondanks het feit dat het vigerende 
collegeprogramma 'Duurzaam Kiezen' inzake het Tongerloplein slechts in de zin van 
inrichting spreekt, zijn in relatie tot het begrip Cultuurplein verder geen beperkende 
uitspraken gedaan. 

Theater de Kring heeft in haar huidige toekomstplannen goed omlijnde aanpassingen 
staan om gemeenschappelijke bespeling van het Plein en de TongerloTuin mogelijk te 
maken. De Moriaan is steeds in gesprek over wenselijke aanpassingen op het plein. 
Fysiek lijkt de kwestie dus helder. Uitvoering is aan de orde. 

6.2 Programmatisch 
Programmatisch is het toch nog een heel ander verhaal. In onze gesprekken en 
workshops die in het kader van dit onderzoek hebben plaatsgevonden, is wel helder 
geworden dat nog niet optimaal in Allianties wordt gedacht. Enerzijds tussen 
ondernemers/instellingen en gemeente, anderzijds tussen de ondernemers en 
instellingen zelf. 

Omdat dat een essentiële voorwaarde is voor een vruchtbare en duurzame 
programmering, ontsluiting en ontschotting van het Tongerloplein hebben we eerste 
concrete aanzetten tot gezamenlijke initiatieven en diensten opgezet. Deze kunnen per 
direct verder worden uitgewerkt. 

6.3 Duidelijkheid en regie 
Voorwaarde daartoe is wel dat de aanwezige initiatiefnemers, waar de nodige 
inspanningen van zullen worden verwacht, helderheid hebben over de gemeentelijke 
visie en uitvoering ervan rondom het Tongerloplein. 

Zo is nog niet duidelijk wat er met het terrein van het Oude Politiebureau in de 
Nieuwstraat gaat gebeuren, en zijn er nog geen beleidskaders zijn vastgesteld. 

Mogelijk nog meer van belang voor de positie van het Tongerloplein is wat er met de 
Biggelaar gaat gebeuren. Daar lijken meerdere beelden over te bestaan. 
Ondubbelzinnigheid kan hier helpen een afwachtende houding om te zetten in een 
actievere. 

Regie op uitvoering van de gemeentelijke visie moet op een centrale positie moeten 
worden ondergebracht op inhoud, en niet zoals nu verdeeld over meerdere functies en 

i( Gemeente 
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rollen in de ambtelijke organisatie. Deze waren niet altijd volledig op de hoogte van de 
ontwikkelingen op elkaars terrein en gaven wisselende signalen af over de stand van 
zaken. 

6.4 Tongerloplein, separaat of in verbinding 
Een relativerende opmerking is op zijn plaats over de positionering van het 
Tongerloplein als hét Cultuurplein van Roosendaal. Hoewel dit adagium al vele jaren 
wordt uitgedragen is tot nu toe niet echt concreet onderbouwd wat daar dan precies 
mee wordt bedoeld. Ook is niet geheel duidelijk wie er voor verantwoordelijk is, of er 
zich voor verantwoordelijk voelt. 

De meerdere uitstekende initiatieven van Moriaan, De Kring, BnDeStem, SAT, en 
bijvoorbeeld de KinderKermis ten spijt. 

Strikt genomen werkt de aanblik en uitstraling van de 'achterkant' van de prominente St 
Jan eerder tegen dan voor een natuurlijke positionering van het Tongerloplein, als dé 
locatie voor openluchtvoorstellingen en concerten. 

Een voelbaar risico dat, bijna letterlijk, om de hoek komt, is dat deze positionering het 
plein te veel afsluit, fysiek en programmatisch, van de overige activiteiten in de 
Binnenstad. Zoals betoogd is voor optimale beleving van het Verhaal van Roosendaal, 
juist verbinding en aansluiting met de uitvoering er van door alle betrokken partijen van 
belang. Zeker ook fysiek, om de bezoekersstromen optimaal te kunnen begeleiden. De 
programmering van de Binnenstad in zijn geheel is aandachtsgebied, daar liggen ook de 
grootste kansen. 

6.5 Randvoorwaarden voor subsidie 
In randvoorwaardelijke sfeer zou de Gemeente moeten inzetten op aansluiten bij het 
Verhaal van Roosendaal en de Kalender van Roosendaal. Advies is daar op aan te sturen, 
en bij de komende vereenvoudiging van het subsidiestelsel verdergaande 
samenwerking tussen partijen te stimuleren. Aansluiting en inschrijving op het Verhaal 
van Roosendaal moet leidend zijn. 
Dat zijn de bestuurlijke kaders, dus initiatieven die daaraan bijdragen wil het gemeente 
bestuur graag zien. 

Tongerloplein: 
Geef uitvoering aan de fysieke plannen die er reeds liggen; 
Bepaal beleidskaders voor eventuele verdere fysieke ontwikkelingen rond het 
plein; 
Zet in op gezamenlijke bedrijfsvoering van het Tongerloplein-gedeelte van het  
Verhaal van Roosendaal.  

Algemeen: 
Bepaal de gemeentelijke visie, zet centrale inhoudelijke regie op uitvoering ervan. 

umma 
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7. Gesprekspartners 

Aramis Allee Wonen 
Archief Roosendaal 
Bestuur Museum Tongerlo 
Bestuur Vrienden van het Tongerlohuys 
Bibliotheek Vannu 
Cbk West Brabant 
Centrum voor de Kunsten Beeldend, afd educatie 
CityMarketing, VW 
Collectief Roosendaal 
CultuurlinC 
Cultuurraad Roosendaal 
De Moriaan 
Erfgoed Brabant 
Gemeente Roosendaal, B&W 
Gemeente Roosendaal, Griffier 
Gemeente Roosendaal, Organisatie 
Heemkundekring 
Hutten Catering 
Koninklijke Horeca Nederland afd Roosendaal 
Mommerskwartier, Tilburg 
Monumentenfonds Brabant 
MOTI, Breda 
Museum Tongerlo 
St Jan Roosendaal 
Theater De Kring 
Vrijetijdshuis Brabant 
WAD Archief Depots 
Zinc 

Roosendaal, 29 februari, 
MtHvdB 

Creative Business Consulting, dienstverlening voor een Creatieve Economie 
http://www.creativebusinessconsulting.nl 
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