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Toelichting tussenrapportages Cultuurbedrijf 
 

 
Door de gemeente Noordoostpolder is een exploitatiesubsidie over 2015 toegekend die is 
gebaseerd op het budget 2015 dat is opgesteld in december 2014 door het transitieteam en 
dienovereenkomstig geaccordeerd door het College van B&W en in het besluit van de Ge-
meenteraad d.d. 15 december 2014. Daarnaast zijn projectsubsidies toegekend. 
 
De subsidie kent de volgende samenstelling: 
 
Budgetsubsidie 2015  € 1.964.005 
Projectsubsidies:   
. opstartkosten   € 10.000 
. cultuureducatie (alleen 
2015) 

 € 8.000 

. combinatiefunctionaris  € 38.600 
Totaal  € 2.020.605 

Compensatie huur gemeen-
telijke gebouwen* 

  
€ 54.900 

 
*De subsidie voor compensatie huur is gelijk aan de factuur voor huur van de gebouwen. Dat valt tegen elkaar weg. 
 
De activiteitensubsidie projecten cultuureducatie ad € 8.000 betreft het lopende jeugdcul-
tuurproject op Kindcentra en VO - oud NOP-Art - nog gestart door CuZa. Van de activiteiten-
subsidie combinatiefunctie 2015 ad € 38.600 valt 50% in het 1e halfjaar 2015. De opstart-
kosten van € 10.000 betrof een bijdrage voor de kosten van het wervingsbureau voor het 
werven van een ad interim directeur en de notariskosten voor het passeren van de stich-
tingsakte. 
 
Van de oorspronkelijke budgetsubsidie heeft  de gemeente een bedrag van € 59.680 niet 
bevoorschot in afwachting van in januari nog niet uitgewerkte nadere afspraken met betrek-
king tot de verdeling tussen eigenaarsonderhoud en huurdersonderhoud en de daaraan ge-
relateerde kosten. Inmiddels zijn de huurcontracten met onderhoudsafspraken vastgelegd in 
SLA’s die de gemeente en het Cultuurbedrijf in juli van dit jaar per pand hebben afgesloten. 
Hierin is een splitsing gemaakt in kosten ten laste van de huurder en de verhuurder.  
Dit onderdeel van de budgetsubsidie zal niet meer worden overgemaakt, omdat dit bedrag 
door de gemeente direct aan eigenaarsonderhoud aan de panden van het Cultuurbedrijf 
wordt besteed. Dit bedrag vervalt ook in de kosten voor het Cultuurbedrijf.  
In de cijfers over negen maanden is dit nog niet verwerkt. De budgetsubsidie over 2015 be-
draagt per saldo € 1.964.005 (€ 2.023.685 - € 59.680). De andere subsidies lopen via apar-
te subsidietrajecten. Alleen de subsidie voor de combinatiefuncties is meerjarig, voor de 
duur van de Regeling (vier jaar). 
In totaal wordt dus voor € 2.020.605 aan subsidie ontvangen in 2015. 
 
Prognose exploitatieresultaat 

 
In deze tussentijdse financiële rapportage is er voor gekozen om het budget 2015 leidend te 
laten zijn voor de prognose over het 2e halfjaar 2015. Hierop zijn derhalve geen wijzigingen 
doorgevoerd op basis van eventuele ingrepen of koerswijzigingen. 
 
De prognoses zijn tot stand gekomen door extrapolatie van de gerealiseerde baten en lasten 
en inschattingen van het verloop daarvan. Naarmate we het einde van 2015 naderen kun-
nen we de prognose van het definitieve resultaat preciezer bepalen. 
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In de bijlage de nadere toelichting op de cijfers uit de tussenrapportage per 30 juni. Daar 
waar mogelijk worden ook de cijfers uit de negenmaandrapportage meegenomen. Onder-
staand wordt ook al gebruikt gemaakt van de actuele gegevens per medio november.  
 
De halfjaarcijfers en negenmaandrapportage laten een geprognotiseerd tekort zien over 
2015 van € 113.993 resp. € 152.144. Daarvan zijn, op basis van de negenmaandcijfers voor 
€ 56.800 aan incidentele kosten gedefinieerd die als frictiekosten kunnen worden be-
schouwd. Dat maakt het tekort op basis van de negenmaandrapportage € 95.000 (als de 
aanvraag frictie- en transitiekosten door het college wordt gehonoreerd). 
 
Het geraamde tekort aan het eind van 2015 zal ca. € 35.000 bedragen. Dit wijkt in positieve 
zin af van de prognose uit de zes- en negenmaandscijfers omdat op basis van de meest ac-
tuele gegevens: 
. de opbrengst les- en cursusgelden Talentontwikkeling € 15.000 hoger is; 
. de recette theater € 23.000 hoger is; 
. de huisvestingskosten € 22.000 lager uitvallen. 
 
De grootste tekorten in de exploitatie zijn te wijten aan de opdracht Podia. De opbrengsten 
over het 1e halfjaar zijn erg slecht en blijven ver achter op het budget, terwijl dit niet in de 
kosten kon worden gecompenseerd. Het 2e halfjaar 2015 verloopt iets beter, gelet ook op de 
iets betere voorverkoop van seizoen 2015-2016.  
 
Daarnaast is het tegenvallend resultaat te wijten aan de opdracht Museum. Hier is een be-
langrijke oorzaak het niet doorgaan van de Scandinaviëmarkt. Dit tekort is echter eenmalig:  
de markt vindt in 2016 weer plaats. 
 
Frictie- en transitiekosten 

 
Het Cultuurbedrijf heeft in 2015 te maken (gehad) met transitie- en frictiekosten die voort-
vloeien uit de fusie en de ontvlechting (juridische kosten, ICT, P&O, huisstijl), het opzetten 
van de nieuwe administraties, scholing en training van personeel, meerkosten interim-
directeur. Ook in 2016 zullen er nog frictie- en transitiekosten zijn. De te verwachten kosten 
over 2015 bedragen ca. € 200.000, waaronder € 40.000 aan verschil bij de vermogensover-
dracht van de stichting theater ’t Voorhuys, die door de gemeente wordt bijgepast. € 56.800 
van deze kosten is zichtbaar in de negenmaandcijfers, de overige kosten drukken op het 
laatste kwartaal. 
 
Met het college is afgesproken om deze frictie- en transitiekosten te verantwoorden middels 
de jaarrekening.  
 
Bedrijfsplan 2016-2018 

 
De tussenrapportages over zes en negen maanden laten zien dat het Cultuurbedrijf aan de 
kostenkant naar behoren heeft gefunctioneerd: grote afwijkingen doen zich niet voor, de 
incidentele frictiekosten zijn geraamd en de verschillen zijn goed te verklaren. Ook de laat-
ste gegevens per medio november bevestigen dit beeld. 
 
Aan de batenkant is er echter het grote verschil in de recette van het theater. Dat de omzet 
van het theater zou tegenvallen, was bij de start van het Cultuurbedrijf al bekend. De om-
zetcijfers van het theater zijn echter in het voorjaar van 2015 nog extra gedaald.  
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Omdat deze daling niet voorzien was in ‘Het Roer Gaat Om’ -het plan dat de basis is waarop 
het Cultuurbedrijf werkt- is het niet realistisch om op het onderdeel van de opdracht Podia 
dit plan nog leidend te laten zijn. 
 
Het is noodzakelijk om op basis van dit te verwachten tekort te anticiperen op de toekomst: 
het Cultuurbedrijf wil toewerken naar een gezondere financiële positie. Dat is ook de op-
dracht. 
 
Om deze reden en ook gezien de transitie- en innovatieopgave waar het Cultuurbedrijf (nog) 
voor staat, zal een gewijzigde begroting en Jaarplan voor 2016 worden opgesteld en wordt 
gewerkt aan een Bedrijfsplan 2016 – 2018 waarin op basis van de actuele gegevens beleid 
en uitvoering voor de toekomst wordt bepaald. Met de keuzes die bij de opdrachten moeten 
worden gemaakt, met een nieuw en ambitieus, maar realistisch verdienmodel en de daar-
voor noodzakelijke bedrijfsvoering. ‘Het Roer Gaat Om’ is daarmee niet van tafel. Binnen de 
geest van dit plan moeten echter scherpere keuzes worden gemaakt, zodat de bedrijfsvoe-
ring binnen de vastgestelde financiële kaders zo optimaal mogelijk is en het Cultuurbedrijf 
een financieel gezonde onderneming blijft. 
 
Aan de hand van dit  plan, dat ultimo maart 2016 gereed is, wil het Cultuurbedrijf in gesprek 
met de gemeente. Ook om de koers te bepalen in de verschillende huisvestingsscenario’s die 
er liggen, zowel voor de huisvesting van het Muzisch Centrum en theater ’t Voorhuys in het 
centrum van Emmeloord als voor museum Schokland, als kern voor het te ontwikkelen We-
relderfgoedcentrum op Schokland. Onderdeel van het Bedrijfsplan is daarom een investe-
ringsplan om ter beoordeling en bespreking voor te leggen aan de gemeente. 
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Bijlage: nadere toelichting bij de cijfers per 30 juni en 30 september  
 
 
Algemeen – Totaal 
 
Opbrengsten en kosten opgenomen in het budget 2015 zijn bepaald op basis van historische 
gegevens van de voormalige fusiepartners en een inschatting van het verloop van de kosten 
en baten in 2015. Nu de fusie en de ontvlechting (goeddeels) zijn gerealiseerd, kan de reële 
hoogte van baten en lasten beter worden bepaald. In de begroting 2016 kan dat leiden tot 
verschuiving van budget tussen de posten.  
 
Bij de toerekening van kosten en opbrengsten aan de perioden is het volgende veronder-
steld: 
In de afdelingen Talentontwikkeling en Educatie worden de kosten (inleen personeel) en op-
brengsten van de korte / flexibele lessen toegerekend aan 10 maanden. In de maanden juli 
en augustus worden hiervoor geen kosten en opbrengsten gerealiseerd (vakantieperiode) 
terwijl de kosten van het vaste personeel wél doorlopen. 
Voor de afdeling Podia worden de recettes, de uitkoopsommen en de auteursrechten toege-
rekend aan 8 maanden. In de maanden juni tot en met september worden geen opbreng-
sten en kosten begroot, te weten de periode waarin het theaterprogramma daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd. Ten aanzien van alle overige inkomsten en kosten wordt geen seizoenin-
vloed verondersteld. 
 
Onderstaand wordt verwezen naar de cijfers per 30 juni, daar waar relevant wordt ook gere-
fereerd aan de cijfers per ultimo september. 
 
Talentontwikkeling 
 
De opbrengsten van de afdeling Talentontwikkeling blijven per 30 juni in totaliteit € 5.690 
achter op het budget. Bij het bepalen van het budget is er vanuit gegaan dat vooral de flexi-
bele/korte lessen (muziek, beeldend, multimedia, drama en dans) grotere aftrek zouden 
genieten en dat dit ten koste zou gaan van de vaste jaarlessen. In werkelijkheid blijkt dat dit 
niet het geval is geweest. Dit betreft dus een verschuiving van flexibele/korte lessen naar 
jaarlessen.  
 
Onder de activiteitenkosten zijn kosten voor lesmaterialen en klein onderhoud opgenomen. 
Deze kosten vallen lager uit dan het budget doordat hier een zuinig bestedingsbeleid is ge-
hanteerd. 
 
Het grote negatieve saldo bij deze opdracht van € 74.831 valt te verklaren doordat in de 
budgetverdeling voor flexibel personeel te weinig is toegerekend aan deze afdeling en te 
veel aan de afdeling Educatie, die daardoor een te hoog positief saldo van € 122.380 heeft. 
Het effect hiervan bedraagt ca. € 70.000. 
 
In de negenmaandrapportage is te zien dat Talentontwikkeling in de opbrengst positief 
scoort t.o.v. het budget. 
 
Educatie 
 
De bijdragen van de scholen bij de afdeling Educatie liggen per 30 juni € 14.574 hoger dan 
gebudgetteerd. De afname door scholen van het aanbod uit de map en ook de losse pro-
jecten heeft meer plaatsgevonden.  
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Ook de lasten laten een positieve afwijking zien ten opzichte van de begroting. De afwijking 
in de personeelskosten is toegelicht onder de afdeling Talentontwikkeling. 
De werkelijke activiteitenkosten hebben betrekking op voorstellingskosten en kosten lesma-
teriaal. Op beide posten is een besparing ten opzichte van het budget gerealiseerd. 
 
In de negenmaandrapportage valt het positieve saldo bij de opbrengsten nog hoger uit. 
Podia 
 
De afdeling Podia presteert teleurstellend. De opbrengsten over het 1e halfjaar zijn slecht en 
blijven € 91.743  achter op het budget, terwijl dit niet in de kosten kon worden gecompen-
seerd. Dit wordt veroorzaakt doordat circa 10 voorstellingen uiteindelijk zijn geannuleerd, 
terwijl de uitkoopsommen (in de vorm van garanties) wel zijn uitbetaald. Daarnaast lag de 
bezettingsgraad van voorstellingen die wel zijn doorgegaan gemiddeld onder de 30%.  
 
Het 2e halfjaar 2015 laat iets verbetering zien, gelet ook op de iets betere voorverkoop van 
seizoen 2015-2016. Inmiddels zijn acties uitgezet om het verlies te beperken. Sinds sep-
tember worden voorstellingen gerichter gepromoot, vinden acties plaats en een enkele 
slecht lopende voorstelling is in goed overleg geannuleerd. Voor komend(e) seizoen(en) zal 
een beter en nauwkeuriger programmerings- en inkoopbeleid nagestreefd moeten worden 
om de exploitatie van deze afdeling recht te trekken. 
 
De lasten van deze afdeling liggen in lijn met het budget. Onder de activiteitenkosten zijn 
onder andere kosten opgenomen voor uitkoopsommen en auteursrechten, werkelijk totaal 
circa € 200.000. Daarnaast nog zijn ook kosten voor publiekswerving en enkele overige acti-
viteitenkosten opgenomen. 
 
De vrijval van het bestemmingsfonds ad € 24.239 wijkt af van het budget, doordat de wer-
kelijke afschrijving op de startinventaris van Stichting Theater 't  Voorhuys eveneens hoger 
ligt dan gebudgetteerd. Deze afschrijvingskosten en de vrijval van het bestemmingsfonds 
bedragen per saldo nihil. 
 
In het negenmaandoverzicht is te zien dat het tekort op de opdracht Podia nog iets oploopt. 
Dit zal nog worden gecompenseerd door de directe verkopen van het laatste kwartaal. 
 
Museum en Kunstuitleen 
 
Ook bij de afdeling Museum en Kunstuitleen blijven de opbrengsten achter op het budget. 
Een belangrijke oorzaak is dat de Scandinaviëmarkt niet is doorgegaan, wat betekent dat er 
circa € 25.000 minder baten (te zien bij ‘overige opbrengsten’ en ‘winkelverkopen’) zijn dan 
begroot. Dit tekort is eenmalig, de Scandinaviëmarkt vindt in 2016 weer plaats. 
Het aantal reguliere bezoekers in het museum blijft in lijn met de begroting.  
 
De personeelskosten liggen in lijn met het budget, terwijl de activiteitenkosten lager liggen 
als gevolg van het niet doorgaan van de Scandinaviëmarkt  
 
Overhead 
 
De personeelskosten Overhead liggen in lijn met het budget.  
 
Ten aanzien van de huisvestingskosten wordt opgemerkt dat een aantal posten, waaronder 
gas, water en elektra, deels nog worden betaald door de gemeente. Deze posten zijn onder-
ling nog niet afgerekend. In de tussentijdse cijfers is voor het 1e halfjaar een stelpost van 
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€ 25.000 meegenomen. Op korte termijn vindt een overleg plaats met de gemeente om de 
exacte bedragen in beeld te krijgen. 
 
De beheerkosten laten een overschrijding op het budget zien van € 41.751, waarvan  
€ 15.829 incidentele frictiekosten en daarnaast o.a. automatiseringskosten, jaarbrochures 
en rentelasten.  
 


