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Geachte heer De Haan, 

 

Op 30 oktober 2015 heeft u ons een halfjaarrapportage en negenmaandsrapportage 

gestuurd. 

Op ons verzoek heeft u als aanvulling hierop op 20 november 2015 een toelichting op de 

cijfers gegeven met een doorkijkje naar het geraamd exploitatietekort 2015 en het totaal 

aan te maken en al gemaakte frictie- en transitiekosten in 2015 en 2016.  

 

In deze brief informeren we u over ons eerste besluit en lichten dit toe. 

 

Besluit 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2015 besloten 

Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder over 2015 onder voorwaarden een eenmalige 

financiële bijdrage te geven van € 100.000 inzake transitie- en frictiekosten. 

 

Toelichting 

In uw toelichting op de tussentijdse rapportages geeft u aan in 2015 te maken te hebben 

met transitie- en frictiekosten die voortvloeien uit de fusie en de ontvlechting (juridische 

kosten, ICT, P&O, huisstijl), het opzetten van de nieuwe administraties, scholing en 

training van personeel en meerkosten interim-directeur. € 56.800 daarvan is zichtbaar in 

de negenmaandscijfers. De overige kosten verwacht u in het laatste kwartaal van 2015. 

 

We beschouwen uw toelichting op de tussenrapportages als aanvraag. Wij zullen de 

transitie- en frictiekosten in tranches vergoeden, waarbij we als eerste de transitie- en 

frictiekosten over de eerste drie kwartalen van 2015 zullen betalen. 

 

Het bedrag is gebaseerd op herleidbare transitiekosten eerste drie kwartalen 

2015 

Uit de conceptliquidatiebalans van Stichting Theater ’t Voorhuys bleek dat het resterend 

vermogen € 440.528,- bedraagt. Het oorspronkelijk geraamde bedrag was € 477.300,-.  

In de stuurgroep Cultuurbedrijf is afgesproken dat de gemeente het verschil uit het 

frictiebudget van € 36.772 bijpast en afgerond € 40.000 aan het Cultuurbedrijf zal 

betalen.  

Daarnaast voert u in uw negenmaandsrapportage eenmalige transitiekosten op van  

€ 56.800,-. We ronden dit af op € 60.000,-. 

 

De op dit moment voor ons volledig herleidbare frictie- en transitiekosten bedragen: 



- Negenmaandscijfers: afgerond     € 60.000 
- Afspraak stuurgroep compensatie vermogen theaterstichting:  € 40.000 

Totaal:        € 100.000 
 

Verplichting 

U dient de gemaakte frictie- en transitiekosten specifiek te verantwoorden in uw 

jaarrekening 2015. 

 

Betaling 2015 

Dit geschiedt direct rond 1 december 2015 door bijschrijving van € 100.000 op uw 

bankrekeningnummer NL32 RABO 0301 2608 18 t.n.v. Stichting Cultuurbedrijf 

Noordoostpolder o.v.v. compensatie frictie- en transitiekosten 2015. 

 

Nog vragen? 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht 

bij Dhr. R.G.I. Hafkamp, beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, Zijn 

telefoonnummer is: 0527 – 633270 en het e-mailadres is: r.hafkamp@noordoostpolder.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen al diegenen van wie het belang 

rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen bezwaar aantekenen. Dat kan door 

binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in 

te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende vermeld worden: 

• de naam en het adres van de indiener; 

• de datum van het bezwaarschrift (dagtekening); 

• een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 

• de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt; 

• een handtekening. 

 

Wanneer iemand een bezwaarschrift heeft ingediend, kan hij daarnaast de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht  

(Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht) vragen een voorlopige voorziening te treffen, indien 

de onmiddellijke uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst namelijk niet automatisch de geldigheid van 

het besluit. Aan de indiening van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 

verbonden. Nadere informatie over de behandeling van bezwaarschriften kan worden 

verkregen bij het cluster Advies, tel. (0527) 63 35 12/63 33 66. 

 

 


