
 

 

MEMO 
 
Datum : 2 februari 2018 

Aan : Woordvoerders cultuur 

Van : Jeroen Hatenboer 

Onderwerp : Update Ontwikkeling Poppodium nr. 3 02-02-2018 

 
Faillissement 
 
Net als u heb ik woensdag via social media vernomen dat Atak faillissement heeft 
aangevraagd. Er is een curator aangesteld. Inmiddels is er vanuit de gemeente een 
gesprek met de curator geweest als input voor de verdere afwikkeling van het 
faillissement. De komende week wordt duidelijk wat zijn plan is. We hebben de curator 
verteld dat we er groot belang bij hebben om zo snel mogelijk over de ruimte te kunnen 
beschikken, zodat er verder invulling gegeven kan worden aan het boven stedelijk 
poppodium.  
Bij de oefenruimten van Atak zijn kluisjes waar derden hun instrumenten opslaan. Een 
deel van de mensen heeft hun sleutels inmiddels ingeleverd en hun instrumenten 
opgehaald. Mensen die nog sleutels van een kluisje hebben kunnen zich wenden tot 
de curator.   
 
Vrijwilligers 
 
De vrijwilligers van Atak zijn uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente en 
Metropool. Deze uitnodiging is gedaan in afstemming met de stichting Atak. Doel van 
het gesprek is om met de vrijwilligers te praten over hun visie op vrijwilligersbeleid voor 
het nieuwe poppodium. Welke zaken vinden zij van belang voor een goed 
vrijwilligersbeleid  (bijv. opleiding, trainingen en begeleiding)? Daarnaast willen wij 
afspraken maken over hun betrokkenheid bij het proces om te komen tot het nieuwe 
poppodium. 
 
Conceptstukken bovenstedelijk poppodium 
 
Zoals afgesproken heeft het bestuur van Metropool het conceptvoorstel voor realisatie 
van het bovenstedelijk poppodium ingediend. Deze stukken worden volgende week 
bestuurlijk besproken. U wordt over de inhoud geïnformeerd op 7 februari a.s. tijdens 
de bijeenkomst in Metropool. De input uit de gesprekken, de informatiebijeenkomst van 
beide gemeenteraden en het gesprek met de vrijwilligers kan nog meegenomen 
worden in de definitieve stukken, zodat het definitieve plan een breed draagvlak heeft. 
Zoals u tijdens de stedelijke commissie heeft aangegeven is het van groot belang om 
aan de ene kant snelheid in het proces te houden en aan de andere kant 
zorgvuldigheid te betrachten zodat er een duurzaam toekomstbestendig plan ligt.   
 
Technische vragen 
 
Wat zijn de bezoekersaantallen in 2017? 
Het bezoekersaantal voor 2017 is 43.921. Deze cijfers zijn beschikbaar gesteld door 
Atak. 
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Is het mogelijk om de Governance Code Cultuur op te nemen in de 
subsidieverordening?  
In de cultuur- verordening zou je kunnen opnemen dat het college in de 
verleningsbeschikking aan een subsidie de verplichting kan verbinden dat de 
Governance code Cultuur wordt nageleefd. 
Aandachtspunt hierbij is dat dit zo geformuleerd wordt dat dit niet voor alle (lees 
kleinere) instellingen geldt. Het opnemen van de verplichting betekent niet dat daarmee 
kan worden afgedwongen dat de code wordt nageleefd. Wel is het zo dat wanneer 
deze verplichting wordt opgelegd en een instelling niet aan deze verplichting voldoet dit 
gevolgen kan hebben voor de hoogte van de subsidie bij vaststelling. Het is ook 
mogelijk om in de verordening op te nemen welke consequentie (s) het niet voldoen 
aan deze specifieke verplichting heeft.  
 

 
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 boven stedelijk poppodium. 
Hiervoor ontvangt u nog een programma; 

• 12 februari randprogramma over ontwikkelingen Muziekkwartier met daarin 
rol/plek boven stedelijk poppodium; 

• 20 februari collegebesluit over voorstel boven stedelijk poppodium; 
• Maart subsidiebeschikking beide gemeenten en implementatie governance- en 

organisatiestructuur poppodium 
 


