
Schriftelijke raadsvragen

Onderwerp

 Betreffende oefenruimtes muziek met als aanleiding de oefenruimte Phoenix

Programma/ product of paragraaf begroting

Vragen Beantwoording door het college
Datum Datum nvoere

n.
Fractie Portefeuillehouder Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Zaaknummer Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Aanleiding/ overwegingen:

 In vele gemeentes is er een mogelijkheid om tegen een kostendekkend (gereduceerd) 
tarief oefenruimtes voor muziek te gebruiken. Zo heeft de gemeente Arnhem o.a. 
popcentrum de Jacobiberg waar men voor €35 per dagdeel een ruimte kan gebruiken.
Op dit moment heeft een groep inwoners gebruik gemaakt van Phoenix als oefenruimte 
op de dinsdagavond. Deze groep musici werken belangeloos mee aan optredens binnen 
onze gemeente en werken ook nauw samen met Dynamo jeugdwerk. 
De afgelopen dinsdag is hen echter de toegang ontzegd.

Vragen1

Vraag 1 Bent u op de hoogte van de doelstelling en de motieven van deze band en hun 
samenwerking met Dynamo Jeugdwerk?

Antwoord Ja, er is contact geweest met een bandlid

Vraag 2 Waarom is het niet meer mogelijk om in Phoenix te repeteren?

Antwoord De ruimte in de kelder van het gemeenthuis is verhuurd aan Dynamo(Lumens) om te 
worden gebruikt voor jongerenwerk. Onderverhuur of in gebruik geven is op basis van de 
huurovereenkomst niet toegestaan. Hierop is Dynamo verzocht het gebruik te beëindigen.

Vraag 3 Speelt de Mededingingswet, hoofdstuk markt en overheid, een rol bij de besluitvorming?

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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Antwoord De bewuste band heeft gevraagd de ruimte te mogen huren. Hierop is negatief 
geantwoord. Wij wensen de kelder niet te verhuren als oefenruimte. Dit is geen taak van 
de gemeente. In het geval wij ruimte verhuren dienen wij op basis van de Wet markt en 
Overheid hiervoor kostprijsdekkende tarieven in rekening te brengen.

Vraag 4 Welke andere mogelijkheden en toegankelijke locaties met oefenruimtes zijn er in onze 
gemeente voor bands en muziekgroepen, die geen commercieel doel hebben, maar 
belangeloos optreden?

Antwoord Deze zijn ons niet bekend. Er zijn prima ruimtes beschikbaar op korte afstand bij genoemd 
popcentrum de Jacobiberg.

Vraag 5 Hanteren deze locaties met oefenruimtes ook een kostendekkend tarief zoals er 
bijvoorbeeld bij de Jacobiberg gebeurt?

Antwoord Dit is ons niet bekend.
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