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 I N T E N T I E   O V E R E E N K O M S T 

Cultuurbedrijf 
 

Partijen: 

1. Stichting Theater ΄t Voorhuys Emmeloord, vertegenwoordigd door Dhr. H.J.G. 
Becker, voorzitter van het bestuur.  

2. Gemeente Noordoostpolder, vertegenwoordigd door wethouder A. Poppe bij 
volmacht d.d. 30 oktober 2014 handelend namens de burgemeester van 
Noordoostpolder, ter uitvoering van het besluit van het college van d.d. 11 
november 2014, waarbij besloten is in te stemmen met deze 
intentieovereenkomst. 

 

Gelet op: 

- De wens om een toekomstbestendige culturele infrastructuur in de 
Noordoostpolder te behouden en te moderniseren; 

- De wens om cultureel ondernemer te zijn en daartoe een zelfstandige 
onderneming te zijn; 

- De haalbaarheidsonderzoeken die zijn gedaan (‘Businesscase cultuurbedrijf’ en 
Nota ‘Vergelijk & Transitie’ d.d.  21 november 2011) om Theater ’t Voorhuys en 
de afdeling Culturele Zaken van gemeente Noordoostpolder op te laten gaan in 
een Cultuurbedrijf; 

- Het ondernemingsplan Cultuurbedrijf Noordoostpolder 2015-2018 Het roer gaat 
om d.d. 10 augustus 2013, waarin de opdrachten, activiteiten, organisatievorm en 
subsidierelatie van het beoogde Cultuurbedrijf staan omschreven. 

- Het principebesluit van de gemeenteraadsvergadering op 8 september 2014 om 
Culturele Zaken te verzelfstandigen en te laten fuseren met de stichting Theater 
΄t Voorhuys Emmeloord 

 

Komen overeen: 

1. Dat beide partijen de intentie hebben gezamenlijk toe te werken naar een 
Cultuurbedrijf, zoals omschreven in het ondernemingsplan Cultuurbedrijf Het roer 
gaat om van 10 augusutus 2013 en de meerjaren 
subsidieuitvoeringsovereenkomst 2015-2018 met de gemeente. 

2. Dat beide partijen in de dagelijkse uitvoering zoveel mogelijk samenwerken en 
handelen in de geest van het beoogde Cultuurbedrijf. 

3. Dat beide partijen de intentie hebben per 1 januari 2015 het Cultuurbedrijf op te 
richten, onder voorbehoud van besluitvorming in de gemeenteraad van de 
Noordoostpolder op 15 december 2014. 

4. Dat het bestuur van de stichting Theater΄t Voorhuys Emmeloord de intentie heeft 
volledig en zonder voorbehoud te fuseren met de stichting Cultuurbedrijf. 

5. Dat, indien de fusie  van de stichting Theater ’t Voorhuys Emmeloord met 
Stichting Cultuurbedrijf doorgang vindt, er geen subsidierelatie meer bestaat 
tussen gemeente en Stichting Theater ’t Voorhuys. 

6. Het college een budgetsubsidie-relatie aangaat met de Stichting Cultuurbedrijf. 
 
 

Emmeloord, xxx november 2014 
 
 
Dhr. H.J.G. Becker,  voorzitter,     Dhr. A. Poppe, wethouder   
 
 
 
Namens Stichting Theater ’t Voorhuys Emmeloord             Namens het college van burgemeester 
              wethouders gemeente Noordoostpolder
         


