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Voorstel:
1. In te stemmen met de voordracht van het college om als bestuursleden van de Stichting
Theater de Stoomfabriek (i.o.) te benoemen:
2. Mw. W.M.C.van Rechteren Limpurg – de Muinck Keizer als voorzitter
Mw. S.I. Smalbraak-Kühlman en de heren R.J. Niezink, W. van Bruchem en R. Bril als leden.

Inleiding:
Binnen de ontwikkeling van het Waterfront wordt er in de voormalig Cichoreifabriek een theaterzaal
gerealiseerd, theater de Stoomfabriek. Een vlakke vloer zaal die ruimte biedt aan 120 zitplaatsen en
bij het inschuiven van de tribune aan 250 staanplaatsen. De programmering komt tot stand door de
kracht en het netwerk van de inwoners van Dalfsen. Via verschillende programmalijnen komt er een
verrassend programma tot stand. Het theater is een zelfstandige organisatie waarbij het voorstel is om
te kiezen voor de vorm van een stichting.
Argumenten
1.1 Vanuit de concept statuten heeft de raad de bevoegdheid om de bestuursleden van de stichting te
benoemen.
In de raadsvergadering van mei worden de concept statuten voorgelegd aan uw raad. In deze statuten
is opgenomen in artikel 3.2 dat het een bevoegdheid is van de gemeenteraad om bestuursleden van
stichting Theater de Stoomfabriek i.o. te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2.1 De samenstelling van het bestuur laat een brede vertegenwoordiging vanuit Dalfsen zien.
Het bestuur bestaat uit een diverse groep mensen uit de gemeente Dalfsen met een breed netwerk.
Een sterk team die elkaar aanvullen met zeer diverse kwaliteiten waarbij de start, ontwikkeling en
positionering van het theater in goede handen zijn.
2.2 De bestuursleden allemaal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het
theater.
Willemijn van Rechteren vanuit haar rol als initiator van het succesvolle concept theater in de kamer.
Daarnaast haar doorzettingsvermogen, enthousiasme en toegankelijke persoonlijkheid,
Roland Niezink vanuit zijn financiële achtergrond.
Sandra Smalbraak als ondernemer in Lemelerveld en ervaring met kinder- en jongerentheater.
Wout van Bruchem als vertegenwoordiger van de verenigingen in de gemeente Dalfsen en als initiator
en betrokkene van verschillende evenementen zoals Kunsten op Straat en de Week van de
Amateurkunst.
Robert Bril als expert op het gebied van media en PR als voormalig betrokkene bij Dalfsennet.
2.3 De bestuursleden voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan bestuursleden zoals
omschreven in de conceptstatuten van stichting Theater de Stoomfabriek i.o.
In de concept statuten staat omschreven dat de beoogde bestuursleden natuurlijke personen moeten zijn die geen
directe of indirecte relatie onderhouden met de gemeente Dalfsen in arbeid technische, bestuurlijke of
professionele zin en personen die voldoen aan het profiel voor bestuursfuncties zoals dat door het College is
vastgesteld. De voorgestelde bestuursleden voldoen aan deze voorwaarden.
Kanttekeningen
Alternatieven:
De raad kan ervoor kiezen om niet in te stemmen met de voorgestelde samenstelling van het bestuur.
Indien uw raad het wenselijk acht om andere kandidaten te benoemen op deze posities is een
amendement op dit voorstel de geijkte weg (inclusief een schriftelijke stemming).
Duurzaamheid:
Niet van toepassing
Financiële dekking:
Niet van toepassing, de functies binnen het bestuur zijn onbezoldigd.

Communicatie:
Na de benoeming van de bestuursleden door uw raad zullen de bestuursleden via een persbericht
zich voorstellen.
Vervolg:
In de gemeenteraad vergadering van mei wordt de oprichting van de stichting voorgelegd aan uw
raad. Bij een positief besluit wordt de stichting zo spoedig mogelijk opgericht.
Vertrouwelijkheid
De CV’s van de kandidaten zijn vertrouwelijk in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

Bijlagen:
1. CV Mw. W.M.C.van Rechteren Limpurg – de Muinck Keizer
2. CV Dhr. R.J.Niezink
3. CV Mw. S.I.Smalbraak Kühlman
4. CV Dhr. W.van Bruchem
5. CV Dhr. R.Bril

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2016, nummer 461;
overwegende dat de voorgestelde bestuursleden een brede vertegenwoordiging van Dalfsen laat zien;
gelet op het feit dat elk bestuurslid een eigen bijdrage levert aan de ontwikkeling van het theater,
met elkaar een sterk team vormen en voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de concept
statuten;

besluit:
1. In te stemmen met de voordracht van het college om als bestuursleden van de Stichting
Theater de Stoomfabriek (i.o.) te benoemen:
2. Mw. W.M.C.van Rechteren Limpurg – de Muinck Keizer als voorzitter
Mw. S.I. Smalbraak-Kühlman en de heren R.J. Niezink, W. van Bruchem en R. Bril als leden.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 april 2016.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

