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Geachte fractie, 

  

U heeft het college op 5 september 2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het 

Reglement van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder de 

antwoorden. 

 

Vraag 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?  

Antwoord 1 

De werkzaamheden van de stuurgroep worden deze maand beëindigd. Het toezicht op de 

exploitatie heeft vooral betrekking op monitoring van de exploitatiecijfers. Zoals bij elke 

grote gesubsidieerde organisatie worden de cijfers door het jaar heen gemonitord, net 

als de prestatieafspraken.  

De opdracht voor de stuurgroep is als volgt: het monitoren en zo nodig bijsturen op de 

volgende punten: Bouw, projectfinanciën, projectplanning, museumexploitatie en de 

communicatie. Hieraan ligt geen collegebesluit ten grondslag.   

 

 

Vraag 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?  

Antwoord 2 

Ja, de werkzaamheden van de stuurgroep worden deze maand (september) beëindigd.  

 

 

Vraag 3 

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

u motiveren waarom niet?  

Antwoord 3 



 

 

 

 

Ja, zie antwoord 2. 

 

Vraag 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? 

Antwoord 4 

Nee, het College is niet degene die als bemiddelaar gaat optreden tussen het bestuur en 

de directeur, omdat het hier formeel gaat over een werkgever-werknemer relatie.   

We voelen wel de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het museum.  De 

verantwoordelijk wethouder heeft de afgelopen maanden meerdere gesprekken gevoerd 

met het bestuur en de directeur van het Schoenenkwartier. Eerder hebben wij 

aangegeven dat het College geen redenen heeft om besluiten van het bestuur in twijfel 

te trekken en dat het college geen verantwoordelijkheid draagt in het personeelsbeleid 

van een stichting.  

Wel heeft het college zich laten informeren door alle betrokkenen en op dit moment zijn 

er gesprekken met het bestuur over de overgang naar de nieuwe governance structuur 

en de continuïteit. 

 

 

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 


