
 

Bijgaand: Motie over ledenraadpleging over Cultuurcluster op Koningsplein, 24 oktober 2016 

 

 

Beste Arnhemse democraten, 

Het zal jullie bekend zijn dat de culturele sector in deze Coronatijd in zwaar weer verkeerd en ook 
voor de toekomst is het verdienmodel voor de meeste instellingen weg gevallen. Tegelijkertijd zijn de 
middelen van de Gemeente Arnhem beperkt om een helpende hand uit te steken. Het is daarom nog 
meer van belang om de doelmatigheid van het investeren in nieuwbouw te onderzoeken. 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 staat hierover op pagina 12: “De investeringen in gebouwen gaan 
niet ten koste van inhoudelijke programma op het gebied van kunst en cultuur.” 

In ons eigen verkiezingsprogramma 2018-2002 staat hierover op pagina 34: “Wij willen dat het 
verouderde Stadstheater ingrijpend wordt vernieuwd. Indien mogelijk willen wij Oostpool en 
Introdans daar een plek bieden.” 

Het zijn belangrijke vragen of de nieuwbouw voor Oostpool en Introdans niet ten koste gaat van de 
inhoudelijke programmering en of het financieel wel mogelijk is in deze tijd en bij een ondertussen 
opgelopen inschatting van de investering van 83 miljoen. 

Motie Wat vindt D66 Arnhem 
Op 2 november 2016 op de AAV is de motie aangenomen met 30 voor, 4 onthoudingen en o tegen: 
Een enquête onder de leden van D66 Arnhem te houden met de titel ‘Wat vindt D66 Arnhem van 
het mogelijk samenvoegen van Introdans, Oostpool en Stadstheater Arnhem onder één dak?’ Met 
als aanvulling “Enquete als onderlegger voor een debat te voeren hier in de ledenvergadering.” 

Oproep aan het nieuwe bestuur 

Omdat deze motie nog niet door het vorige bestuur is opgepakt de oproep aan 
het nieuwe bestuur om deze opdracht van de leden als nog uit te voeren.  

Met alle aanwezige kennis en creativiteit van de leden moeten we toch kunnen bereiken dat de 
bestaande accommodaties efficiënter en intensiever gebruikt gaan worden, ook voor Corona is dat 
veelal nog niet het geval voor: Stadstheater, Musis, Rozet, Museum Arnhem, Theater aan de Rijn, 
Focus, Eusebiuskerk, Luxor Live, Oostpool en Introdans. Verder zijn er twee interessante nog te 
ontwikkelen panden die nu leeg staan, te weten Rembrandt theater (1) en bunker Diogenes (2).  

Laten we samen een vuist maken voor een sterk kunst- en cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft 
tot verschillende vormen van kunst en cultuur. 

Met democratische groet, 
Edwin Kemers 

 

Arnhem, 27 september 2020 
 

(1) https://www.arnhem-direct.nl/berichten/wat-doen-we-met-rembrandt-er-zijn-ontwikkelingen/ 
(2) https://edwinkemers.nl/blog/ontwikkel-oorlogsmuseum-in-bunker-diogenes/  
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In september verraste het college van B& W bij monde van wethouder Elfrink Arnhem met een visie, 

waarin Stadstheater, Introdans en Oostpool samengevoegd worden. Op het Koningsplein zou dan 

hier een Cultuurcluster moeten verschijnen. 

 

Argumenten voor en tegen vlogen over en weer, wethouder Elfrink komt komende tijd nog met een 

verder uitgewerkte visie.  

 

Het samenvoegen van Stadstheater, Introdans en Oostpool is niet terug te vinden in het D66 

verkiezingsprogramma 2014-2018. Ook in het coalitieakkoord Met de Stad zijn hier geen woorden 

aan besteed.  Daarom wordt de volgende motie in de komende ALV voorgesteld:  

 

 

Motie Wat vindt D66 Arnhem 

 

De Algemene Ledenvergadering van D66 Arnhem, in vergadering bij elkaar op 2 november 2016,  

 

 

Overwegende dat 

* samenvoegen Stadstheater, Introdans en Oostpool niet in D66 Arnhem verkiezingsprogramma 

2014-2018 genoemd wordt 

 

* het coalitieakkoord Met de Stad(D66-SP-CDA-GL/CU ook geen woord rept over het samenvoegen 

Stadstheater, Introdans en Oostpool 

 

* de vraag of deze samenvoeging wel of niet een goede stap is, prima voorgelegd kan worden aan de 

leden van D66 Arnhem  

 

* daarmee wordt recht gedaan aan het coalitieakkoord Met de Stad, te beginnen met de leden van 

D66 Arnhem  

 

 

Verzoekt het bestuur van D66 Arnhem 

 

Een enquête onder de leden van D66 Arnhem te houden met de titel ‘Wat vindt D66 Arnhem van het 

mogelijk samenvoegen van Introdans, Oostpool en Stadstheater Arnhem onder één dak?’ 

 

 

Chris Zeevenhooven 

Bob Roelofs 

Edwin Kemers 

Christiaan Lorist 

Folkert Rotshuizen 
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Reactie bestuur: 

Wij hebben de ledenraadpleging bij D66 Arnhem  reglementair niet geregeld.  Daarmee vallen we 

terug op het huishoudelijk regelement van D66: 

 

Artikel 1.7 Ledenraadpleging  

1. Ieder bestuur is bevoegd over te gaan tot de invoering van de ledenraadpleging. Indien het daartoe overgaat 

stelt het bestuur een regeling vast, waarin regelingen worden getroffen voor:  

1. de vereisten waaraan een verzoek om een ledenraadpleging moet voldoen;  

2. het quorum voor de geldigheid van de uitslag;  

3. de onderwerpen waarover een ledenraadpleging mogelijk is;  

4. de wijze waarop de vraagstelling wordt vastgesteld;  

5. de wijze waarop de informatievoorziening omtrent de ledenraadpleging plaatsvindt;  

6. de wijze waarop de digitale stemming, zo nodig in afwijking van artikel 1.2, vijfde lid, wordt  

ingericht.  

Art. 1.2 lid 5: 

Indien wordt overgegaan tot een digitale stemming worden alle stemgerechtigde leden op het 

overeenkomstige niveau in de gelegenheid gesteld digitaal hun stem uit te brengen middels het door het 

Landelijk Bestuur beschikbaar gestelde e-votingsysteem, welke door de Landelijke 

Verkiezingscommissie is goedgekeurd. Leden zonder e-mailadres ontvangen een stembiljet per post. 

Het tot uitschrijven van een stemming bevoegde orgaan kan bepalen dat de stemming geheel per post 

geschiedt.  

Het bestuur hecht eraan om een ledenraadpleging vooraf goed te regelen om onduidelijkheid over 

welke betekenis aan de uitslag gegeven moet worden te voorkomen. 

Daarmee komen we tot de conclusie dat de ingediende motie op dit moment  niet uitvoerbaar is. 

Mocht deze worden aangenomen zal het bestuur de ledenraadpleging reglementair gaan 

voorbereiden en dit tijdens de volgende ALV terug laten komen. Als het reglementair geregeld is zal 

bekeken worden of de motie zoals deze is vastgesteld dan wel uitvoerbaar is en dan alsnog worden 

uitgevoerd. 


