
  
 

Aan het college van Burgemeester en wethouders 

 

Waalwijk, 2 september 2022 

Onderwerp:  vragen ex art. 47 RvO over: niet verlengen arbeidsovereenkomst directeur  

  Schoenenkwartier/rol gemeente bij het museum. 

 

Geacht college, 

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het vertrouwelijke bericht dat het bestuur van het 

Schoenenkwartier heeft besloten om de arbeidsovereenkomst met de directeur per 1 december 

2022 niet te verlengen. De woordvoerder van het bestuur geeft hiervoor geen verklaring. De 

directeur geeft aan ook geen verklaring te hebben gehad. Zij geeft aan graag door te gaan in deze 

functie. Zij geeft aan dat zij aan alle voorwaarden van het bestuur heeft voldaan. 

De waarnemend portefeuillehouder heeft -zo hebben wij in het Brabants Dagblad gelezen- 

aangegeven dit te zien als een intern conflict, waar de gemeente geen bemoeienis in heeft. 

Inmiddels heeft het bericht ook volop aandacht gekregen in de media en is vanuit de samenleving 

een petitie gestart dat inmiddels al door meer dan 1600 personen, waaronder gezaghebbende 

personen o.a. uit de schoenenbranche is ondertekend. Dit om te bewerkstelligen dat de directeur 

haar werkzaamheden ook na 1 december als directeur kan voorzetten. Ook medewerkers en  

vrijwilligers hebben ons benaderd en zijn verontrust over de ontstane situatie. Wij hebben van hen 

het verslag van de bijeenkomst van het bestuur met staf en vrijwilligers d.d. 26 augustus jl. 

ontvangen. De verklaring van het bestuur -zoals in het verslag is weergegeven is voor ons als 

buitenstaanders moeilijk te beoordelen, maar komt volgens de vrijwilligers weinig overtuigend over.  

Deze vrijwilligers staan volledig achter de huidige directeur. De bevlogenheid, enthousiasme, 

betrokkenheid bij medewerkers en vrijwilligers en haar landelijk netwerk hebben volgens hen 

gezorgd voor een vliegende en succesvolle start van het museum. Dit na de vele tegenslagen. Zij 

vrezen dat de bemoeienis van het bestuur bij de uitvoeringsorganisatie juist zal leiden tot het 

afhaken van vrijwilligers: de kurk waarop het Schoenenkwartier drijft. Deze vrijwilligers geven aan 

weinig vertrouwen te hebben in het huidige bestuur en een aantal overweegt sterk hun 

werkzaamheden voor het museum te beëindigen. 

Ook onze fractie heeft geconstateerd dat het Schoenenkwartier in aanloop en na de opening in juni 

jl. gigantische positieve aandacht heeft gegenereerd. Dit is ook nodig, omdat het Schoenenkwartier 

een niche museum is, dat zich juist landelijk blijvend moet onderscheiden.  

De huidige ontwikkeling doet het Schoenenkwartier niet goed. Zeker niet gezien de langdurige 

aanloop en de scepsis die is ontstaan bij het faillissement van het SLEM.  

We zijn erkentelijk voor de inspanningen van de huidige 2 bestuursleden om samen met gemeente, 

staf en vrijwilligers een doorstart van het museum te realiseren. Maar we zien ook de kwetsbaarheid 

van dit bestuur in relatie tot de professionaliseringsslag die nodig is om de ambities van gemeente èn 



  
museum waar te maken. In die zin verbaast het ons dat de omschakeling naar een bredere raad van 

toezicht nog steeds niet is voltooid (dit zou al in 2021 gerealiseerd moeten zijn). 

Naar wij hebben vernomen speelt hierbij nog het volgende. 

Op 27 september 2018 heeft de raad ingestemd met de door ontwikkeling van het museum. In dat 

kader is er een stuurgroep geformeerd, waarin naast de projectleider, de architect, de vormgever, 

het museumbestuur, enkele ambtenaren, waaronder de gemeentesecretaris en de 

portefeuillehouder zitting hebben. Na haar aanstelling is ook de nieuwe directeur toegetreden tot de 

stuurgroep.  Uiteindelijk heeft het werk van de stuurgroep ertoe geleid dat op maandag 10 januari 

door middel van een symbolische overhandiging van de sleutel het gebouw werd overgedragen aan 

de directeur en het bestuur. Vanaf dat moment trok de gemeente zich officieel terug en kon het 

bestuur samen met de directeur en het personeel toewerken naar de opening van het 

Schoenenkwartier. We realiseren ons dat voor de stuurgroep er nog afrondende bouwkundige 

werkzaamheden kunnen zijn. Vanaf het moment van opening zou het logisch en wenselijk zijn dat de 

stuurgroep – vanuit het oog punt van good governance- zich niet meer bezighoudt met de exploitatie 

en beheer van het museum en dit moet overlaten aan de directeur en het bestuur. 

Wij hebben echter begrepen dat de stuurgroep nog steeds niet is opgeheven en zich o.a. ook bezig 

houdt met de exploitatie van het museum.Het feit dat de Stuurgroep officieel nog actief is, is volgens 

het bestuur van het museum één van de redenen is om nog niet over te gaan tot een raad van 

toezicht. Als dat zo is, bevreemdt het ons dat deze bemoeienis vanuit het stadhuis plaats vindt. Op de 

eerste plaats is- zoals hiervoor geschetst- inhoud en exploitatie een verantwoordelijkheid van de 

directeur en bestuur. De gemeente gaat immers ook niet over de programmering van De Leest.  

Tegen die achtergrond zouden wij het wenselijk vinden, zoals ook de bedoeling was, dat de nieuwe 

bestuursstructuur  al voor de opening operationeel had moeten zijn. Doordat de  stuurgroep nog 

steeds actief is, is het bestuur kennelijk genoodzaakt de invoering van nieuwe bestuursstructuur uit 

te stellen totdat de stuurgroep is opgeheven. Op deze wijze kan de stuurgroep (lees gemeente) direct 

en indirect bepalen wanneer de nieuwe bestuursstructuur ingaat en heeft de gemeente een stevige 

greep op de directie en bestuur van het museum. Wij vinden- gezien de ontstane situatie- dit zeer 

ongewenst. Het is zaak dat de raad van toezicht zo snel mogelijk de werkzaamheden kan oppakken. 

Vragen:  

1. Klopt het dat de stuurgroep nog steeds actief is en ook belast is met het toezicht op de 

exploitatie van het Schoenenkwartier? Zo ja, hoe beoordeelt u dit in het kader van good 

governance, waarin verantwoordelijkheden gescheiden dienen te blijven? Wat is de exacte 

opdracht voor de Stuurgroep? Ligt hier een collegebesluit aan ten grondslag? Zo ja, kunt u 

deze met de raad delen? 

2. Kunnen de werkzaamheden van de stuurgroep worden beëindigd en kunnen de resterende 

werkzaamheden worden afgewikkeld door de werkorganisatie? Zo nee, kunt u motiveren 

waarom niet? 

3. Kunt u bevorderen dat dit in ieder geval ruim voor 1 december plaatsvindt? Zo nee, kunt u 

motiveren waarom niet? 

Het huidige bestuur bestaat feitelijk op dit moment uit twee personen. Een ANBI-stichting moet 

volgens de regels altijd uit minimaal 3 personen bestaan. Uit het KvK register blijkt dat het huidige 



  
bestuur uit drie personen bestaat; waaronder de huidige directeur.  Nog los van de vraag of dit 

statutair rechtmatig is,  en of de ANBI status nog wel valide is, vinden we het wenselijk dat op zeer 

korte termijn of het bestuur wordt aangevuld of nog beter de nieuwe raad van toezicht in werking 

treedt. 

De fractie wil zich niet mengen in een ‘schuldvraag’. We zien wel dat er veel onrust en onbegrip is in 

de samenleving en onder het personeel en vrijwilligers van het museum en vinden dit zeer 

onwenselijk en noodzakelijk dat deze onvrede wordt weggenomen.  Het afbreukrisico voor de 

gemeente is te groot om zich afzijdig te houden: niet alleen in financiële zin, maar ook vanwege 

imagoschade.  

Hoewel we ons realiseren dat het college in juridische zin niet rechtstreeks kan interveniëren in de 

arbeidsverhouding tussen het bestuur van het Schoenenkwartier en de directeur, zijn de banden 

tussen gemeente en het Schoenenkwartier zoals hiervoor geschetst ‘innig’; al was het maar vanuit de 

nauwe betrokkenheid van de gemeente bij de bouw en inrichting van het museum (dit nog los van de 

door de raad beschikbare kredieten) en de subsidierelatie. Bovendien is het (politieke) afbreukrisico 

voor de gemeente groot, wanneer het Schoenenkwartier door interne ontwikkelingen wederom een 

imagoprobleem krijgt. Laat staan als het Schoenenkwartier door het afhaken van vrijwilligers een 

inhoudelijke aderlating moet doen. 

Het mag duidelijk zijn dat we het liefst zien dat dit conflict op zo kort mogelijke termijn wordt 

opgelost. De huidige succesvolle start kan op het conto van velen geschreven worden, waaronder 

niet in de laatste plaats het huidige bestuur. Maar ook de huidige directeur heeft ondanks tegenwind 

(onder andere door de Coronacrisis en vertragingen) een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

positieve reacties; mede dankzij het enthousiasme en het gebruik van haar landelijke netwerk. Wij 

zouden graag zien dat bestuur en directie in de gelegenheid worden gesteld om na de uiterst 

succesvolle start de ambities van gemeente en Schoenenkwartier in de komende jaren waar te 

maken. Een directiewisseling draagt altijd het risico in zich dat het aanvankelijke enthousiasme 

tempert. Daarnaast zijn botsingen in de culturele sector niet uniek; deze hoeven niet tot blijvende 

onwerkbare situaties te leiden.  

We begrijpen de formele reactie van de wethouder. Maar we vinden het in het licht van de actieve 

bemoeienis van de Stuurgroep met de exploitatie/bedrijfsvoering, zoals wij dit toegelicht hebben 

gekregen, niet opportuun om in de openbaarheid te volstaan met de formele mededeling dat het 

hier om een interne kwestie tussen bestuur en directeur. Daarom leggen wij u toch de vraag voor: 

4. Bent u bereid om het initiatief te nemen om te bemiddelen tussen bestuur van het 

Schoenenkwartier en de huidige directeur, dan wel partijen door het inschakelen van een 

onafhankelijke bemiddelaar bij elkaar te brengen?   

Samen Waalwijk vindt dat - vanuit het financiële en bestuurlijke afbreukrisico dat ook de gemeente 

loopt, het college ook naar de samenleving toe een actieve rol heeft. Om deze reden leggen we u 

deze vragen in volle openbaarheid voor. 

Gelet op de ontstane situatie verzoeken we u om onze vragen op zo kort mogelijke termijn te 

beantwoorden.  

 



  
Met vriendelijke groet, 

Samen Waalwijk 

Bea de Jongste en Luuk Ottens 


