
 
 
 
 
 
 
Fractie: ONS 
Naam: Berthoo Lammers 
Onderwerp: Vragen over Cultuurbedrijf 
Datum indiening vragen: 10 maart 2015 
 
 Vragen: 
Graag ontvangt de ONS fractie: 
1. De jaarcijfers van het Theater 2014  (t/m 31/12/ 2014) 
2. De jaarcijfers van het voormalige Muzisch Centrum (Winst en verliescijfers / balans) 

over 2014 vóór de samenvoeging tot het Cultuurbedrijf. 
3. De jaar/omzetcijfers van het voormalige Museum Schokland (Winst en verliescijfers / 

balans) over 2014 vóór de samenvoeging tot het Cultuurbedrijf. 
4. De schriftelijke motivatie/aanbeveling vanuit de Ambtelijke dienst aan het College 

waaruit blijkt dat de ‘aannames’ van voornoemde jaarcijfers zijn doorgerekend in die 
voor het College toentertijds (December2014) genomen besluit. 

Antwoord: 

De jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014 van Stichting Theater ’t Voorhuys 

hebben we tot op heden nog niet ontvangen. Conform de ASV dienen deze 

uiterlijk voor 1 juni 2015 binnen te zijn. 

In de beantwoording op de vragen en toezeggingen (287851) van de raad van 

15 december 2014 gaven we het volgende aan: 

“De cijfers over 2014 worden in de raad van 1 juni 2015 behandeld”. 

      
1 Op welke wijze en voor welk deel zijn de cijfers van 2014 meegenomen en gewogen 

in de besluitvorming van het college om het cultuurbedrijf doorgang te laten vinden in 
2015? 

Antwoord: 

Zoals beantwoord in de door u op 15 september 2014 gestelde vragen, is zo niet 

gerekend. U kunt de ambities en uitgangspunten van waaruit de berekeningen 

zijn opgebouwd lezen in ‘Het Roer gaat om”.  

 

2 Op welke cijfers had het college vertouwen dat de 5% geprognosticeerde 
omzetstijging per jaar aannemelijk kon worden gemaakt. Graag een onderbouwing op 
welke cijfers die 5% onderbouwing in relatie tot de thans voorliggende resultaatcijfers 
van 2014 een 5% omzettoename rechtvaardigde zoals gesteld in de RTG van 
Augustus en Raad van december 2014. 

Antwoord: 

In de raad van juni 2015 kunnen we u over de realisatiecijfers 2014 nader 

informeren. Voor wat betreft de prognose: wij beantwoordden die vraag al 

eerder (ingediende vragen op 15 september 2014, vraag 1, 2 en 4). 

 
3 Op welke wijze heeft het College de toen bekende zijnde deelcijfers (Theater/MC/MS) 

over 2014  van invloed laten zijn op de te verwachten en geschetste stijgende 
omzetcijfers 2016 e.v.. 

Antwoord: 

Zie antwoord hierboven. 

 

4 Zijn bij het collegebesluit in 2014 om het Cultuurbedrijf te verzelfstandigen de 
verliescijfers van 2012-2013 doorgerekend naar 2014 en hoe verhouden die cijfers 
zich nu tot het werkelijk resultaat van 2014 (Theater/MCentrum en Museum 



Schokland)? M.a.w. vallen de cijfers 2014  van het Theater/MC/MS binnen het 
verwachtingspatroon wat geschetst is in de RTG van september 2014. 

Antwoord: 

In juni 2015 verwachten wij u de realisatiecijfers 2014 te kunnen aanbieden. 

Op basis daarvan kunnen we conclusies trekken ten opzichte van onze 

berekeningen uitgaande van Het Roer Gaat Om. 
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