LIJST SMOLDERS TILBURG
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Tilburg, 24 september 2015

Geacht College,

Vreeman als bestuursvoorzitter bij de Nieuwe
Vorst is onacceptabel voor een subsidierelatie!
Je denkt steeds dat het niet gekker kan in bestuurlijk Nederland. Maar steeds word je
toch weer verrast door de bestuurlijke incestkliek die blijkbaar niet uit te roeien is en
ongehinderd hun gang kunnen gaan.
Ondertussen worden er steeds meer slachtoffers gemaakt op allerlei beleidsterreinen
Nu ook weer in de kunst en cultuursector door de zeer gewaardeerde en bekwame
directeur Jan Zobel al na 2 jaar als oud vuil aan de kant te zetten.
In de Tilburg kennen we Ruud Vreeman als een onbekwame en onbetrouwbare exburgemeester. Op onbegrijpelijke wijze is hij nu bestuursvoorzitter van de Nieuwe
Vorst en vindt hij dat de huidige directeur al na 2 jaar weg moet. Blijkbaar vindt
Vreeman zijn Adje-Theater achtige visie beter dan die van Jan Zobel die met passie
en verstand van zaken zich inzet voor de culturele sector in Tilburg!
De zeer integere en bekwame Jan Zobel wordt ingeruild voor Rien van der Vleuten
die per direct zijn functie had neergelegd als directeur van de Fontys Hogeschool
voor de Kunsten in Tilburg, omdat hij volgens de school 'een ongewenste relatie' had.
Heel bijzonder dat Rien v/d V meer jonge studentes naar de Nieuwe Vorst wil halen!
Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:
1. Hoe kunt u in godsnaam accepteren dat uitgerekend Ruud Vreeman
bestuursvoorzitter is geworden zonder dat dit consequenties heeft voor de
subsidie die de gemeente jaarlijks geeft aan de Nieuwe Vorst?
2. Wordt het niet de hoogste tijd dat u optreedt als blijkt dat er aantoonbaar
sprake is van een onbetrouwbare en onbekwame bestuursvoorzitter.
3. Gaat u accepteren dat een zeer integere directeur als oud vuil wordt ingeruild
voor een bestuurlijk vriendje?
4. De LST stelt voor om de jaarlijkse subsidie van ongeveer 580.000 euro elk
jaar te verlagen met 20% zolang Vreeman bestuursvoorzitter is, wilt u daar
uitvoering aan geven?
De fractie van de Lijst Smolders Tilburg

