
 

 

 

 

 

Fractie: PvvP 

Naam: De heer T. Elschot 

Onderwerp: Cultuurbedrijf 

Datum indiening vragen: 28 juni 2016 

 

Vragen: 

Zijn er cijfers bekend over het jaar 2015 van het cultuurbedrijf over bezoekers aantallen 

en dergelijke? 

Zo ja waarom hebben wij die niet gekregen? 

 

Antwoord: 

Het college heeft u tussentijds in 2015 op de hoogte gehouden van de realisatie 

van de subsidiedoelstellingen (waaronder bezoekersaantallen) door het 

Cultuurbedrijf. Dit is onder andere uitgebreid gebeurd naar aanleiding van de 

rapportage na 9 maanden van het Cultuurbedrijf. Ook het Bedrijfsplan 2016-

2018 die u direct van het Cultuurbedrijf ontving, bevat cijfers over 

bezoekersaantallen.  

 

Vermoedelijk stelt u deze vraag op dit moment omdat bij het opstellen van de 

gemeentelijke jaarrekening 2015 de definitieve realisatiecijfers van het 

Cultuurbedrijf nog niet beschikbaar waren (hun jaarrekening behoort volgens 

afspraak 1 juni aan de gemeente opgeleverd te worden). Daarom zijn de 

realisatiecijfers van het Cultuurbedrijf niet in de gemeentelijke jaarrekening 

opgenomen (er is verwezen naar de cijfers over 2014).  

 

Inmiddels heeft de gemeente de jaarrekening van het Cultuurbedrijf ontvangen, 

maar deze is nog niet door het college behandeld. Het is gebruikelijk dat u na 

behandeling van de jaarrekening van grote gesubsidieerde instellingen als raad 

door het college wordt geïnformeerd over het besluit omtrent de 

subsidievaststelling. 

 

Onderstaand treft u, als voorproefje en ter beantwoording aan uw 

informatiebehoefte, een overzicht van de realisatiecijfers van de afgelopen vier 

jaar. De eerste drie jaar zijn gebaseerd op cijfers uit de gemeentelijke 

jaarrekening (de theatergegevens waren afkomstig van stichting Theater ’t 

Voorhuys, waarbij 2014 achteraf gecorrigeerd is en dus afwijkt van het cijfer 

dat in de gemeentelijke jaarrekening 2014 stond opgenomen), het laatste jaar 

is gebaseerd op de recent door het Cultuurbedrijf aangeleverde jaarrekening.  

 

 

           

 
2012 2013 2014 2015 

      Cursisten 1.468 1.355 1.300 1.169 
      Leerlingen PO 8.528 8.528 7.002 8.679 
      Leerlingen VO 2.724 2.725 835 1.137 
      Bezoekers Voorhuys* 41.441 38.212 19.939 18.925 
      Bezoekers Schokland** 34.356 33.144 34.000 29.063 
      

           * vanaf 2014 alleen theaterbezoekers geteld (zonder commerciële verhuur, cijfer 2014 wijkt mede daarom erg af van 2013) 

** bezoekers Schokland in 2015 zijn lager doordat eenmalig de Scandinaviëmarkt niet georganiseerd werd. 

   



 

 

 

Datum beantwoording vragen: 5 juli 2016 

Contactpersoon: Iwan Valk 

E-mail adres:  i.valk@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-63 32 51 

 


