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Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, 
de heer Aart-Jan Moerkerke 
Markt 22 
3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht donderdag 17 november 2016 
Onderwerp Huisvesting muziekvereniging Excelsior 
 
 
Geachte heer Moerkerke, 
 
Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde bij u 
ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het College alsook om deze 
ter kennis te brengen van de overige leden van de Gemeenteraad. 
 
Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 10 november jl. is aan de orde gekomen dat het College 
bereid zou zijn een aparte commissievergadering te willen voeden met informatie met betrekking tot 
de stand van zaken van het dossier huisvesting Excelsior. Wij juichen het vanzelfsprekend toe dat er 
instemming bestaat ten aanzien van een commissievergadering, dan wel spoedige agendering, zodat 
wij ons goed op deze zaak kunnen concentreren én de nodige informatie boven tafel halen. 
 
Vraag 1: 
Is het College dan ook bereid de gespreksverslagen (of notulen van vergaderingen) met Excelsior 
met de Gemeenteraad te delen, zodat wij als raadsleden een inschatting kunnen maken van de 
mate van bereidwilligheid aan beide kanten om er samen uit te komen?  

 Zo nee, waarom niet? 
 
Het College is thans bezig met onderzoek in fasen naar de verzelfstandiging van het Theater en het 
Sportcentrum. De kosten die hiervoor worden uitgetrokken belopen een slordige € 150.000. 
Er is dus geld beschikbaar om tot onderzoek te geraken, vandaar het pleidooi van onze fractie tijdens 
de afgelopen raadsvergadering om (juist ook als College) aansluiting te zoeken bij de bestaande 
huisvestingsproblematiek en de kansen die er voor Excelsior liggen tot een wederzijds bevredigende 
oplossing te brengen.  
Dat zou ook kunnen in de vorm van een Theater- en Muziekcentrum, waarbij synergie op locatie 
voordelen met zich kan brengen, zowel voor Excelsior als voor Theater de Willem, dat als gezegd 
voor gesprekken met uw College en Excelsior openstaat. 
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Vraag 2:  
Is het College bereid aansluiting bij Excelsior te zoeken als het gaat om tot een wederzijds 
bevredigende en gezamenlijk gedragen oplossing voor de huisvestingsproblematiek te komen?  

 En zo nee, waarom niet? 
 
Tevens is aan de orde gekomen in vorenbedoelde Gemeenteraadsvergadering dat Excelsior in 2020 
zijn honderdjarig bestaan hoopt te vieren. Het moge duidelijk zijn dat wat ons betreft niet langer 
gewacht hoeft te worden met het oplossen van het huisvestingsprobleem van Excelsior. Dat hebben 
wij ook uitvoerig én beargumenteerd betoogd. Wel is ons opgevallen dat een zich ‘sociaalliberaal’ 
noemende fractie van mening was dat de gemeente helemaal niks voor Excelsior behoefde te doen. 
Als voorbeeld werd gegeven dat één der voetbalverenigingen kennelijk ook in 2020 het honderdjarig 
bestaan hoopte te vieren, dus waarom een uitzondering maken voor Excelsior? 
 
Dat klonk aardig, maar in werkelijkheid zit het toch ietsje anders… 
De Gemeenteraad heeft de voetbalverenigingen indertijd financieel gesteund. Wij roepen hierbij in 
herinnering dat de Gemeenteraad toen een besluit heeft genomen. Het betreffende Raadsbesluit 
luidde als volgt:  
 

Datum en nummer 
17 oktober 2013, nummer 066/2013 
besluit: 
Instemmen met het realiseren van twee Xtragrassvelden bij v.v. Papendrecht en één Xtragrassveld bij 
v.v. Drechtstreek en hiervoor een investeringskrediet van € 750.000,- beschikbaar te stellen. 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 oktober 2013, 
de griffier, A.P.M.A.F. Bergmans de voorzitter, C.J.M. de Bruin 

 
Te stellen dat Excelsior op geen enkele vorm van financiële ondersteuning dan wel krediet zou 
mogen dan wel kunnen rekenen, lijkt dus een beetje vreemd. De voetbalverenigingen zijn indertijd 
met een bedrag van € 750.000 ondersteund (en terecht, laat daarover geen misverstand bestaan), 
maar het zou “meten met twee maten” zijn als Excelsior op geen enkele vorm van financiële steun 
van de zijde van de Gemeente zou mogen rekenen, als het gaat om het oplossen van het reeds jaren 
voortslepende huisvestingsprobleem. 
 
Vraag 3: 
De voetbalverenigingen kregen wél ondersteuning in financiële zin (en substantieel ook) maar 
waarom Excelsior dan niet? Is het College van plan te (blijven) meten met twee maten?  

 Graag een nadere motivatie. 
 
Wij danken u voor de beantwoording. 
 
Hoogachtend, 
 
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht, 
Ruud Lammers. 
 
 

Bijlage: motie (pagina 3).  
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Motie huisvesting muziekvereniging en –school Excelsior 
 
De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 10 november 
2016, ter bespreking en besluitvormende behandeling van het Voorstel tot het vaststellen van de 
Programmabegroting 2017 en tot het kennisnemen van de Meerjarenbegroting 2018-2021, 
 
Constaterende dat: 
 muziekvereniging en –school Excelsior zowel muzieklessen verzorgt als concerten geeft, die op 

veel waardering bij de Papendrechtse bevolking kunnen rekenen; 
 Excelsior vanaf 2002 bezig is met nieuwe huisvesting en zit te springen om actiebereidheid van 

de kant van de gemeente om nieuwe huisvesting te realiseren; 
 hierover veelvuldig en in goede harmonie contact met de gemeente bestaat; 
 het aan het College aan slagvaardigheid en strategie om tot een oplossing te komen ontbroken 

heeft om aan de huisvestingsproblemen van Excelsior een einde te maken; 
 Excelsior op 20 juni 2020 zijn honderdjarig bestaan hoopt te vieren en vanaf die datum het 

predicaat ‘Koninklijk’ zal mogen voeren; 

Overwegende dat: 
 Excelsior op grond van zijn verdiensten eigenlijk een ‘koninklijke’ behandeling verdient; 
 thans een gefaseerd debat plaatsvindt ten aanzien van de verzelfstandigingsplannen van het 

College met betrekking tot (onder andere) Theater de Willem; 
 onderzocht dient te worden of de huisvestingsproblematiek waarmee Excelsior al veertien jaar 

kampt tot een wederzijds aanvaardbare oplossing kan komen waarbij op strategisch niveau, en 
qua slagkracht bij de uitwerking van de plannen daarna, aansluiting bij de het 
verzelfstandigingstraject wordt gezocht; 

 de discussie met betrekking tot zowel nieuwbouw als locatie van de VO-scholen thans onderweg 
is; 

 de directie van Theater de Willem kansen ziet voor synergie, bijvoorbeeld door middel van 
samenwerking in een Papendrechts Muziek- en Theatercentrum; 

 Excelsior eraan hecht dat het zijn eigen identiteit kan blijven behouden; 

Verzoekt het College: 
 om muziekvereniging en –school Excelsior te (blijven) betrekken bij het doorgaande gefaseerde 

debat in relatie tot de verzelfstandigingsplannen voor het theater, de nieuwbouwplannen voor 
de VO-scholen en de discussie over een gezamenlijk te dragen strategie en beleid omtrent 
culturele en maatschappelijke voorzieningen, teneinde de huisvestigingsproblematiek van 
Excelsior op zo kort mogelijke termijn tot een wederzijds bevredigende oplossing te brengen; 

 de Raad van de verdere voortgang in deze zaak op de hoogte te blijven stellen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Ruud Lammers 


