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Geachte heer Van der Goot, beste Jacob,
Dank voor uw adviesbrief over het rapport ‘Ook van Jou!’ aangaande de nieuwe stadsmuseale
functie. Bijgesloten treft u het standpunt van het college t.a.v. dit rapport. Het college heeft
hierbij ook uw adviesbrief betrokken.
In uw brief gaat u in op de gestelde vragen en geeft u daarnaast ook een ongevraagd advies,
waarin u bouwstenen aanreikt voor de concretiseringsfase. Ik stel uw positieve insteek op prijs
en ben verheugd dat u het ambitieuze profiel van de nieuwe stadsmuseale functie
ondersteunt.
In de bouwstenen geeft u advies over onder andere het oprichten van een kopgroep in de
vorm van een nieuwe stichting. Ik onderschrijf het belang van een goed governancemodel en
daarnaast passende samenwerkingsverbanden. Dit zijn mijns inziens de belangrijkste
opgaven voor de komende periode. Tegelijkertijd geeft uw advies en het advies van de
kwartiermaker onvoldoende houvast om hiertoe te besluiten. Het is onduidelijk hoe de
verschillende alternatieven zich tot elkaar verhouden en ook hoe de sector zelf tegenover uw
voorstel staat. Het college heeft daarom nog geen specifiek model gekozen, maar zal opdracht
verlenen om te komen tot passende voorstellen voor de governance en de
samenwerkingsverbanden die op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Cruciaal zal zijn dat
de deelnemende partijen bereid zijn om naar de ‘stip op de horizon’ toe te werken, ook
wanneer het van hen vraagt om een extra stap of misschien juist een stap terug te zetten.
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We hebben nu als stad de mogelijkheid om tot een goede en toekomstbestendige oplossing te
komen voor hoe en waar wij het verhaal van de stad vertellen. Alleen in samenwerking en met
durf om te vernieuwen kan de beoogde nieuwe stadsmuseale functie realiteit worden.

Met vriendelijke groet,

Said Kasmi
Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme
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