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Motie (vreemd aan de orde) 

Onderwerp: Ruimte voor experiment Goudsteeg 21 

Zwolle, 18 december 2017 

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen, gelezen hebbende de informatienota beantwoording 
van de motie Ruimte voor experiment Stichting Goudsteeg 21 

Constateert dat: 
Er sinds het unaniem aannemen van de motie in juli 2017 veel werk is verzet, om in kaart te brengen 
wat er nodig is om de doelstelling van het initiatief Goudsteeg 21 te behouden en te versterken. 
De initiatiefnemers een businessplan hebben gemaakt, waarin ze aangeven een ton nodig te hebben 
voor verbouwing van de Goudsteeg en meerjarig incidentele middelen om de exploitatie gefaseerd 
rond te krijgen. Dit businessplan is inmiddels genuanceerd positief besproken met de gemeente. 
De initiatiefnemers aangeven zoveel mogelijk zelfstandig financiering te willen organiseren, maar 
daarbij wel commitment en cofinanciering nodig hebben in de eerste jaren. 
Het businessplan genuanceerd positief nader is besproken, met betrekking tot de onderbouwing en 
(verdere uitwerking) van geluidsaanpassing en voorzien van dekkingsmogelijkheden als gevraagd in de 
motie van 10 november 2017. 

Van mening dat: 
Een kleine, goede concertzaal met ruimte voor experimentele programmering in de binnenstad 
belangrijke culturele meerwaarde heeft. 
Dit initiatief, mede in lijn met de cultuurnota, versterking geeft aan een gevarieerd cultureel profiel van 
Zwolle en aan het betreffende al cultureel geprofileerde deel van de binnenstad. 
Rond dit initiatief zoveel mogelijk de sfeer van vrijheid en experiment moet blijven. 

Verzoekt de raad: 
Zich positief uit te spreken over het financieel mogelijk maken van het initiatief Goudsteeg21 

Verzoekt het college: 
Om een beslisnota voor te bereiden ter besluitvorming op 22 januari 2018. 
Daarin de eenmalige investering van€ 99.500, de eenmalige exploitatiesubsidie van€ 90.971 en de 
garantstelling voor de huurlasten over een periode van 5 jaar beschikbaar te stellen. 
Deze middelen te dekken uit de reserve incidentele bestedingen. 
En de inspanningsverplichting voor Goudsteeg21 om te zoeken naar cofinanciering op te nemen als 
uitgangspunt. 
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