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Geachte dames en heren, 

 

In de commissievergadering van 4 december 2007, heeft de wethouder Stationsgebied toegezegd u 

eind februari 2008 het volgende te leveren: 

- de samenwerkingsovereenkomst tussen stichting Tivoli, stichting jazz en geïmproviseerde muziek en 

de gemeente 

- de statuten van de op te richten stichting Muziekpaleis Utrecht 

- de basisbegroting en de second opinion hierover. 

 

Wij kunnen u berichten over de eerste 2 onderwerpen heden een besluit te hebben genomen (zie 

hieronder). Ook hebben wij de basisbegroting en de opgestelde second opinion ontvangen. Omdat de 

begroting en second opinion om aanpassing en verduidelijking vragen, hebben wij het besluit hierover 

enkele weken uitgesteld tot uiterlijk 18 maart. 

Om het proces zo zorgvuldig mogelijk af te ronden en om recht te doen aan uw verzoek om een 

realistische basisbegroting te presenteren, stellen wij voor de geplande gecombineerde 

commissievergadering op 4 maart te verschuiven naar de uitloopcommissie op 1 april. Wij zullen 

hierover in overleg treden met de Griffie. 

In die vergadering kunnen dan alle stukken (samenwerkingsovereenkomst, statuten, basisbegroting en 

second opinion) aan de orde komen. 

 

Hieronder informeren wij u over de genomen besluiten.  

 

SamenwerkingsovereenkomstSamenwerkingsovereenkomstSamenwerkingsovereenkomstSamenwerkingsovereenkomst    

In de overeenkomst is vastgelegd wat de drie contractspartijen, de Stichting Tivoli, de Stichting Jazz en 

geïmproviseerde muziek Utrecht (SJU) en de gemeente hebben afgesproken ten behoeve van de 

komende samenwerking en gezamenlijk exploitatie van het nieuwe muziekpaleis aan het Vredenburg. 

Deze afspraken betreffen zowel de fase voorafgaande aan de opening van het gebouw, als daarna. In 

de voorafgaande fase richten de partijen een nieuwe rechtspersoon op.  

Deze stichting draagt vanaf haar oprichting alle verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de 

organisatie en exploitatie van het Muziekpaleis, daartoe gefaciliteerd door de drie samenwerkende 

partijen. Deze fase wordt ook de ontwikkelingsfase genoemd. In deze fase functioneert de stichting 

volgens een traditioneel bestuurlijk model. Een algemeen bestuur is eindverantwoordelijk voor het 

vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het houden van toezicht.  
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Het dagelijks bestuur, daartoe bijgestaan door een directeur, is verantwoordelijk voor de 

voorbereidingen en uitvoering van het beleid en het verrichten van alle praktische werkzaamheden. 

Na de ontwikkelingsfase start - omstreeks de opening van het nieuwe gebouw begin 2012 - de 

daadwerkelijke exploitatie van het Muziekpaleis. Er zal een opbouw in de activiteiten en 

werkzaamheden zijn. Naarmate de opening nadert, zullen organisatie en exploitatie steeds meer een 

afgerond karakter moeten krijgen, zodat bij in gebruik name van het nieuwe gebouw de nieuwe 

organisatie geheel operationeel functioneert. 

Onderdeel van de voorbereiding zal de omvorming van de stichtingstructuur in een raad van toezicht 

model zijn. Ook deze afspraak is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.  

Partijen gaan er vanuit dat de stichting, op zich zelf een autonome rechtspersoon, wat dit aspect 

betreft zal handelen naar de geest en de letter van de samenwerkingsovereenkomst.  

Dat geldt overigens ook voor andere aspecten van de samenwerkingsovereenkomst, zoals de 

huurovereenkomst tussen de Stichting en de gemeente.  

De samenwerkingsovereenkomst heeft de instemming van alle drie de muziekinstellingen alsmede van 

ons college.  

De samenwerkingsovereenkomst met een korte toelichting van de belangrijkste artikelen, hebben wij 

ter informatie in de leeskamer ter inzage gelegd.  

 

StatutenStatutenStatutenStatuten    

De statuten van de stichting leggen datgene wat in de samenwerkingsovereenkomst is 

overeengekomen en juridisch past. Het betreft in de eerste plaats een juridisch document dat aan de 

wettelijke bepalingen moet voldoen. Statutaire bepalingen moeten duidelijk zijn en geen aanleiding 

kunnen geven voor impasses. Die zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan door toekomstige statutaire 

verplichtingen op te nemen, die - om wat voor reden dan ook - vervolgens niet kunnen worden 

nagekomen. Op advies van de geraadpleegde notarissen is in de statuten daarom geen regeling 

opgenomen met betrekking tot de ombouw van een traditioneel bestuursmodel naar een raad van 

toezichtmodel. Het is aan de wijsheid van het bestuur van de stichting om daarin prudent te handelen. 

Ook kan het bestuur van de nieuwe stichting ervoor kiezen om de contractpartijen op de kortst 

mogelijke termijn een bevestiging te geven, bijvoorbeeld door zich contractueel te verbinden aan de 

inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. 

De statuten zijn voorzien van een korte toelichting van de belangrijkste artikelen. 

 

Wij leggen deze statuten op grond van artikel 160 en 169 gemeentewet voor “wensen en bedenkingen” 

aan u voor.  

 

Ook hebben wij de samenwerkingsovereenkomst en de statuten aangeboden aan de commissie van 

overleg (hoorprocedure). De ondernemingsraad van de dienst Muziekcentrum is gevraagd advies uit te 

brengen over de genomen besluiten  

Na verkregen adviezen, nemen wij een definitief besluit. 

 

De besturen van Tivoli en SJU spreken zich eveneens uit over de statuten. 

Op basis van de positieve besluiten van de drie betrokken besturen, zal dan vervolgens de stichting 

worden opgericht. Iedere partij draagt bestuursleden voor. Zodra de stichting is opgericht, worden 

deze bestuursleden benoemd. Wij zullen u hierover informeren. 
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Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

 

 

Bijlagen: 

(digitaal bijgevoegd): samenwerkingsovereenkomst + oplegnotitie en statuten + oplegnotitie. 

Bovendien aan iedere fractie 1 papieren set verstrekt en 1 exemplaar in de leeskamer: 

Samenwerkingsovereenkomst + oplegnotitie is ter informatie 

statuten stichting Muziekpaleis Utrecht + oplegnotitie is om advies (in het kader van de voorhangprocedure) 


