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Vrijwilligers
Afgelopen maandag heb ik de vrijwilligers aangeboden om met hen in gesprek te gaan op
welke wijze hun visie op vrijwilligersbeleid geïntegreerd kan worden in het nieuwe
bovenstedelijke poppodium. Hierop hebben de vrijwilligers richting ons aangegeven dat zij
woensdag jl. bij elkaar zijn gekomen om o.a. hierover te spreken. Ik verwacht dat hierover
volgende week concrete afspraken zijn gemaakt.

Programma
Afgelopen woensdag is er overleg geweest met alle betrokken partijen (Atak, Wilminktheater,
Metropool en Absolutely Fresh) om afspraken te maken over de programmering tot dat het
nieuwe bovenstedelijk poppodium start. Aan het begin van de bijeenkomst bleek dat er bij de
stichting Atak geen draagvlak meer is om hierover in gesprek te gaan. Op dit moment maakt
de stichting Atak een afweging of zij de huidige programmering die zij hebben gepland gaan
annuleren. Vooruitlopend hierop hebben zij de activiteiten voor dit weekend geannuleerd.
Zoals eerder aangegeven wordt situationeel bekeken of de geplande programmering op een
andere wijze plaats kan vinden. Dit gaat om programmering waarvoor al veel kaarten zijn
verkocht en/of waarvan het commercieel verantwoord is om uit te voeren. Hierover is advies
uitgebracht door een externe partij. Het gaat om 4 of 5 events tot  1 maart. In het overleg met
de betrokken partijen is afgelopen woensdag afgesproken dat zij contact opnemen met de
bookers om te overleggen welke mogelijkheden zij zien.

Broedplaatsen
Afgelopen maandag bracht inspreker dhr. Bierling de situatie rondom verschillende
broedplaatsen voor underground pop onder de aandacht. Hierbij gaf hij aan dat er een risico is
dat deze plekken verdwijnen, nu de economie weer aantrekt. Hieronder de ontwikkelingen
over twee van deze broedplaatsen:

Robsonpand
Het Robsonplan is van Domijn en heeft een aantal jaren tijdelijke invulling gehad door
kunstenaars. De initiatieven die vanuit dit terrein ontstonden zijn zo positief ontvangen door
de buurt, Domijn en de kunstenaars zelf dat Domijn onderzoekt op welke manier dit
geïntegreerd kan worden in de nieuwe ontwikkeling. Hierover is intensief overleg geweest met
de stichting Vierkwart, de wijkraad en Domijn. Het inhoudelijk plan wat er ligt wordt door
iedereen gedragen. Er is alleen nog een tekort in de financiering. Hiervoor is een mogelijke
oplossing gevonden in samenwerking met de Provincie. In de loop van volgende week wordt
duidelijk of dit ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
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Met de kunstenaars die tijdelijk gevestigd zijn aan de Zuiderval/Cromhofbleekweg zijn
afspraken gemaakt dat zij verhuizen naar het Wegenerpand. Daarnaast is naar aanleiding van
de vraag afgelopen maandag overleg geweest met dhr. Roordink om te kijken of/in hoeverre
het mogelijk is om ook het podiumgedeelte een plek te geven in dit pand. Deze mogelijkheden
worden de komende weken onderzocht. Zodra hierover meer bekend is laat ik u dat weten.

Technische vragen

Is de subsidie van Atak voor 2014 en 2016 vastgesteld?
Ja de subsidie  van Atak van 2014 en 2016 zijn vastgesteld door de gemeente.

Wat zijn de bezoekersaantallen in 2017?
Deze gegevens zijn opgevraagd bij de stichting  Atak. Atak geeft aan dat alle gegevens ter
controle liggen bij de accountant. Zodra de accountant de gegevens heeft goedgekeurd
ontvangen wij deze. Verwachting is dat dit eind januari gereed is.

Is het mogelijk om de Governance Code Cultuur op te nemen in de subsidieverordening?
Deze vraag is binnen de organisatie uitgezet en wordt in de volgende update meegenomen.

Tijdlijn

· 31 januari voorstel realisatie bovenstedelijk poppodium ingediend bij beide gemeenten;
· 7 februari informatiebijeenkomst bij Metropool in Hengelo voor de gemeenteraden van

Enschede en Hengelo over het bovenstedelijk poppodium. Hiervoor ontvangt u nog een
uitnodiging;

· 12 februari randprogramma over ontwikkelingen Muziekkwartier met daarin rol/plek
bovenstedelijk poppodium;

· 20 februari collegebesluit over voorstel bovenstedelijk poppodium;
· Maart subsidiebeschikking beide gemeenten en implementatie governance- en

organisatiestructuur poppodium


