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EERSTE NIEUWSBRIEF in het kader van de strategische 

Raadsagenda: 

 
CULTUURBEDRIJF NOVEMBER 2015 
 
Zoals u weet is afgesproken dat er voortaan gewerkt wordt met een strategische 
raadsagenda. Dit is de eerste nieuwsbrief in het kader daarvan.  
 
We hebben u eerder geïnformeerd dat het college uitstel heeft verleend aan het 
Cultuurbedrijf voor het indienen van de financiële halfjaarrapportage. Ook bent u 
geïnformeerd over het opheffen van het project Cultuurbedrijf en de stuurgroep 
Cultuurbedrijf. Inmiddels is een ambtelijke werkgroep Cultuurbedrijf ingericht die de 
resterende onderwerpen in het kader van de afrondende transitie op zich neemt. In deze 
nieuwsbrief informeren wij u over de huidige stand van zaken. 
 
Operatie verzelfstandiging in record tempo gerealiseerd 

We hebben in 2014, voorafgaand aan uw principebesluit om te gaan verzelfstandigen, 
zorgvuldig de nodige tijd genomen om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Na 
uw principebesluit is in een record tempo gewerkt aan de verzelfstandiging van CuZa en 
het opgaan van de vroegere theaterstichting in het Cultuurbedrijf. Dat was een grote 
operatie die veel impact had. Impact op het nieuwe Cultuurbedrijf en de oude 
organisaties die hier in op zijn gegaan en de gemeente. Maar ook zeker op het personeel 
dat een andere werkgever kreeg. 
In 2015 zijn gerealiseerd: 

• De financiële transitie, het verwerken van alle consequenties ervan in de 
gemeentelijke begroting en het afronden en bijstellen van de meerjarenraming en 
beginbalans.  

• In 2015 is een transitieteam gevormd om de theaterstichting te ondersteunen bij 
de voorbereidingen van de vermogensoverdracht en liquidatie van de stichting en 
het Cultuurbedrijf te ondersteunen bij het afronden en bijstellen van een 
beginbalans, meerjarenraming en de uitvoering van het Sociaal Plan. 

• De administratieve organisatie is inmiddels door het Cultuurbedrijf zodanig 
ingericht dat de verschillende oude organisatieonderdelen zijn opgenomen in één 
boekhoudsysteem.  

• De ad interim directeur heeft marketinggegevens en klantprofielen opgehaald. 
• Het personeel heeft scholing gekregen om zoveel mogelijk aan de nieuwe 

werkwijze en marktgerichte opdrachten te kunnen voldoen en de verschillende 
‘bedrijfsculturen’ ontmoeten elkaar steeds meer.  

• Het personeel is overgegaan naar een andere CAO en een ander pensioenfonds. 
 

Het college is er trots op dat we dit proces in gezamenlijkheid op een zorgvuldige en 
verantwoorde manier hebben kunnen doorlopen. 
 
Het proces is nog niet klaar 

Zoals gebruikelijk heeft elke nieuwe organisatie een aanloop nodig en zijn er nog veel 
zaken te doen die te maken hebben met de transitie. 
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We hopen, met de kennis van nu, op zijn vroegst medio 2016 te kunnen vaststellen dat 
het Cultuurbedrijf echt helemaal los is van de gemeente en dan helemaal op eigen benen 
zal staan. Voor een deel neemt zij nu nog diensten af van de gemeente: met name het 
omzetten van de ICT op alle onderdelen heeft nog tijd nodig. Dit proces van ontvlechten 
van de ICT-systemen wordt ondersteund vanuit de gemeente. Het Cultuurbedrijf gaat 
eigen inboedelverzekeringen en energie inkopen. 
 
De winkel bleef open en de kassa moest blijven rinkelen 

Tijdens dit proces is de winkel open gebleven en moesten de targets worden gehaald.  
Het spreekt bijna voor zich dat al dit soort transitiewerkzaamheden de ‘normale’ 
bedrijfsvoering beïnvloeden. Het college heeft, in de beoordeling van de 
tussenrapportages, de voorgenomen targets en ambities overeind gehouden, maar vindt 
het wel billijk om dit ook te zien in het licht van bovenstaande. Het is begrijpelijk dat in 
het aanloopjaar nog niet alles meteen loopt zoals je zou willen.  
Het college is dan ook tevreden over de behaalde resultaten. Wel maken we ons zorgen 
over de resultaten bij het theater. Daar zal het Cultuurbedrijf op aangesproken worden. 
Hier is een kentering van de omzetcijfers echt nodig. 
Gelukkig blijkt dat in het laatste kwartaal van 2015 de theateromzet is gestegen en dat 
ook meer inkomsten uit les- en cursusgelden binnen zijn gekomen dan waar in de 
rapportages nog mee is gerekend. Maar kritische monitoring blijft nodig.  
 
Tussentijdse rapportages Cultuurbedrijf aanvankelijk onvoldoende toegelicht 

Zoals al gezegd is er uitstel verleend, zodat het Cultuurbedrijf met getrouwe informatie 
kon komen. Dat is gelukt. Op 30 oktober heeft het Cultuurbedrijf een halfjaarrapportage 
en negenmaandsrapportage ingediend. Daaruit kwam het beeld naar voren dat het 
Cultuurbedrijf haar boekhouding op orde heeft. Echter: het college vond de verklaring en 
uitleg van de cijfers niet voldoende. De cijfers verdiende een betere toelichting. De 
subsidiesom, bijvoorbeeld, is opgebouwd uit meerdere componenten. Voor een helder 
beeld wilden we dat daar (en bij andere posten) een duidelijkere toelichting op kwam, 
omdat alleen de kale cijfers niet alles zeggen. Ook wilde het college een specifiekere 
duiding van de gemaakte frictie- en transitiekosten en een actuele raming van het te 
verwachte reële exploitatietekort. Die uitleg ligt er nu. Dit is de reden waarom de 
stukken later beschikbaar zijn dan gepland. 
 
Het Cultuurbedrijf heeft frictie- en transitiekosten gemaakt. Daarnaast is er een 

verwacht exploitatietekort van € 35.000. 

Het tekort aan het eind van 2015 zal volgens de toelichting van het Cultuurbedrijf ca. € 
35.000 bedragen. Dit wijkt in positieve zin af van de prognose uit de zes- en 
negenmaandscijfers omdat op basis van de meest actuele 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.  
 
U was er al van op de hoogte dat het theater in 2014 minder heeft omgezet dan was 
voorzien bij het opstellen van de meerjarenraming. We hebben aangegeven ons zorgen 
te maken over de nog verder teruglopende omzet bij het theater. Veel van de 
programmering lag al vast, waardoor het Cultuurbedrijf in 2015 hier nog niet veel op kon 
sturen. Maar dat laat onverlet dat het Cultuurbedrijf echt een kentering moet 
bewerkstelligen. 
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Daarnaast is het tegenvallend resultaat te wijten aan de opdracht Museum. Hier is een 
belangrijke oorzaak het niet doorgaan van de Scandinaviëmarkt. Dit tekort is echter 
eenmalig: de markt vindt in 2016 weer plaats. 
 
Het Cultuurbedrijf werkt aan een Bedrijfsplan 2016-2020 

Het college heeft het Cultuurbedrijf gevraagd welke maatregelen het gaat nemen om het 
tekort weg te werken en de dienstverlening op peil te brengen. We houden vast aan de 
targets uit onze Subsidieuitvoeringsovereenkomst en die worden nu op onderdelen niet 
gehaald. Het Cultuurbedrijf heeft inmiddels aangegeven in maart 2016 met een 
Bedrijfsplan te komen waarin zij zal aangeven welke keuzes ze wil maken om binnen de 
financiële kaders op een financieel toekomstbestendige wijze de bedrijfsvoering voort te 
zetten. Wij gaan dat Bedrijfsplan daarna uiteraard nog beoordelen.  
Daarnaast zal het Cultuurbedrijf een investeringsplan indienen aangaande investeringen 
die zij nodig achten in het theatergebouw en het museum op kortere termijn, 
vooruitlopend op de vraag of realisatie van (gezamenlijke) nieuwbouw mogelijk is. 
 
Toelichting op de decemberrapportage en wijze van compenseren frictie- en 

transitiekosten 

 

In de decemberrapportage leest u het volgende: 
Toelichting  frictiebudget: 
Voor de frictiekosten Cultuurbedrijf is een budget beschikbaar van totaal € 500.000. Hiervan wordt 
€ 300.000 overgeheveld naar 2016. De verwachting is dat het verschil in 2015 onder andere wordt 
ingezet voor nog te verwachten frictiekosten (compenseren startbalans voor afwijkende afrekening 
theater ’t Voorhuys en kosten voor interim-management Cultuurbedrijf) waarover op dit moment 
tussen partijen afspraken worden gemaakt. 
De kosten van het door de gemeente ingehuurde transitieteam (drie extern ingehuurde experts) 
worden opgevangen uit de hulpkostenplaats directie. Het betreft loonkosten die de gemeente 
binnen het project Cultuurbedrijf heeft gemaakt om de transitie goed te kunnen begeleiden en die 
niet konden worden geleverd uit reguliere uren van de bestuursdienst. 

En: 
Toelichting budget huisvesting Cultuurbedrijf: 
Het Cultuurbedrijf is momenteel gehuisvest in diverse gemeentelijke gebouwen. Voor het 
huisvestingsvraagstuk Cultuurbedrijf heeft de raad een structureel bedrag beschikbaar gesteld 
(beleidsplanning 2014-2017) van € 189.000. Voor de jaren dat dit bedrag niet wordt besteed aan 
het huisvestingsvraagstuk, creëert dat extra ruimte voor onderhoud en dekking van de 
‘dislokatiekosten’. In 2015 is een deel van het budget ingezet voor het onderhoud dat voor 
rekening van de gemeente komt. Het nog niet bestede budget bedraagt afgerond € 82.000. 
Voorgesteld wordt om dit resterende budget in 2015 in te zetten voor de reeds gemaakte / nog te 
maken transitiekosten Cultuurbedrijf. 

 
Het is het streven van het college om het Cultuurbedrijf in haar opstartjaar te 
ondersteunen en kosten die gerelateerd zijn aan de transitie en frictie te compenseren.  
Daarnaast zal het Cultuurbedrijf er zorg voor moeten dragen in het komende jaar de 
exploitatie sluitend te krijgen en te voldoen aan de gemaakte afspraken. 
 
Het compenseren van gemaakte frictie- en transitiekosten kan door inzet van het 
resterende budget van ca. € 82.000 uit het huisvestingsbudget Cultuurbedrijf, die 
bedoeld is voor investeringen inzake de huisvestingsscenario’s locaties Cultuurbedrijf. 
Het college stelt daarom voor dit resterende budget in te zetten voor de al gemaakte en 
nog te maken transitiekosten Cultuurbedrijf, zodat het beschikbare frictiebudget 
voorlopig minder dan voorzien belast hoeft te worden. 
 
De budgetsubsidie is en blijft gemaximaliseerd en via het subsidieproces blijven we strikt 
sturen op de vastgelegde afspraken en de door het Cultuurbedrijf te realiseren output. 
 
Met betrekking tot de door het Cultuurbedrijf gemaakte frictie- en transitiekosten is 
afgesproken dat we in tranches gaan compenseren. 
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Als eerste heeft het college op 24 november 2015 besloten € 100.000 als eenmalige 
financiële bijdrage beschikbaar te stellen inzake de frictie- en transitiekosten. Het betreft 
herleidbare kosten over de eerste drie kwartalen van 2015.  
Er zullen in het vierde kwartaal van 2015 en in 2016 nog meer frictie- en transitiekosten 
worden gemaakt en telkens als daar zicht op is zal het college opnieuw een budget 
beschikbaar stellen ter compensatie ervan. 
Daarbij wordt aan de Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder gevraagd de frictie- en 
transitiekosten te verantwoorden middels de jaarrekening, zodat een en ander kan 
worden afgerekend via het subsidietraject. 
 
Vermogensoverdracht Theater ’t Voorhuys is lager dan voorzien 

Uit de conceptliquidatiebalans van Stichting Theater ’t Voorhuys blijkt dat het resterend 
vermogen circa € 440.000 bedraagt. Het oorspronkelijk geraamde bedrag was  
€ 477.000. Dit verschil is voor het college niet onverwacht.  
Het verschil valt te verklaren doordat gedurende de opheffingsperiode nog directiekosten 
zijn gemaakt en doordat er juridische en accountantskosten zijn verbonden aan het 
vereffenen van de Stichting Theater ’t Voorhuys.  
In de stuurgroep Cultuurbedrijf is afgesproken dat de gemeente het afgeronde verschil 
uit het frictiebudget bijpast en daarvoor € 40.000 aan het Cultuurbedrijf zal betalen. 
Afgesproken is ook dat de theaterstichting vooruitlopend op de definitieve juridische 
afwikkeling € 400.000 overmaakt aan het Cultuurbedrijf en dat het restant wordt 
overgemaakt na de juridische afwikkeling.  
 
Halfjaarrapportage en negenmaandrapportage Cultuurbedrijf 

De rapportages van het Cultuurbedrijf en hun toelichting op de cijfers lichten we hier kort 
toe.  
Baten en lasten  opgenomen in het budget 2015 zijn bepaald op basis van historische 
gegevens van de voormalige fusiepartners en een inschatting van het verloop van de 
lasten 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 van 
het Cultuurbedrijf zal dat leiden tot verschuiving van budget tussen de posten.  
 
Het Cultuurbedrijf verwacht op basis van de realisatiecijfers na negen maanden een 
exploitatietekort over heel 2015 van rond de € 35.000, de incidentele kosten door 
vooruitbetaalde transitiekosten (€ 56.800) niet meegerekend. 
 
De Staat van baten en lasten per 30/06 (en per 30/09) laat zien dat het Cultuurbedrijf 
aan de kostenkant naar behoren heeft gefunctioneerd: grote afwijkingen doen zich niet 
voor, de incidentele frictiekosten zijn geraamd en gedekt en de verschillen zijn goed te 
verklaren. Aan de batenkant is er 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 omzetcijfers van het theater zijn echter begin 2015 nog extra gedaald.  
 
Subsidie 2015 en 2016 
Van de budgetsubsidie had de gemeente een bedrag van € 59.680 niet bevoorschot in 
afwachting van in januari nog niet uitgewerkte afspraken met betrekking tot de verdeling 
tussen eigenaarsonderhoud en huurdersonderhoud en de daaraan gerelateerde kosten. 
Inmiddels zijn de afspraken tussen beide partijen vastgelegd in SLA’s en is duidelijk dat 
dit onderdeel van de budgetsubsidie niet meer zal worden verleend aan het 
Cultuurbedrijf, 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 en is dus budgetneutraal.  
De budgetsubsidie over 2015 bedraagt daarmee € 1.964.005 en is lager dan het door de 
raad gestelde maximum. Daar komen een aantal projectsubsidies bij die via een apart 
subsidietraject zijn verleend. Alleen de subsidie voor de combinatiefuncties is daarvan 
meerjarig, voor de duur van de Regeling (vier jaar). De rest zijn eenmalige 
projectsubsidies. 



5 
Steller: Dhr. R.G.I. Hafkamp. Tel: 0527 – 633270. @: r.hafkamp@noordoostpolder.nl 

 
Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
 Budgetsubsidie 2015  € 1.964.005 
Projectsubsidies:   
. opstartkosten   € 10.000 
. cultuureducatie  € 8.000 
. combinatiefunctionaris  € 38.600 
Totaal  € 2.020.605 

Compensatie huur 
gemeentelijke gebouwen 

  
€ 54.900 

 
In totaal zal het Cultuurbedrijf dus voor € 2.020.605 aan subsidie ontvangen in 2015. De 
subsidie voor compensatie huur is gelijk aan de factuur voor huur van de gebouwen. Dat 
is dus budgetneutraal. 
De taakstellende bezuiniging m.i.v. 2016 van € 133.500 was gebaseerd op een verwacht 
synergievoordeel doordat het Cultuurbedrijf één organisatie werd én in één gebouw 
gehuisvest zou worden. Dat is echter nog niet het geval, omdat de huisvestingsdiscussie 
nog gevoerd gaat worden. Dat betekent dat het Cultuurbedrijf een deel van die 
bezuiniging nog niet kan realiseren. Hierover hebben we afgesproken dat het 
Cultuurbedrijf € 73.500 moet opvangen en dat de gemeente het andere deel tijdelijk 
bijlegt. Dat kan omdat het structurele budget huisvesting Cultuurbedrijf nog niet hoeft te 
worden aangewend, zolang er niet in huisvesting geïnvesteerd wordt. 
 
De te verwachten subsidie over 2016 voor het Cultuurbedrijf is anders dan opgenomen in 
de Subsidieuitvoeringsovereenkomst. Daar staat een bedrag van € 1.890.185. 
Inmiddels weten we dat de € 59.680 kosten eigenaarsonderhoud van af gaat.  
Bovendien is de taakstellende bezuiniging tijdelijk verlaagd tot € 73.500, waardoor de 
subsidie is verhoogd met € 133.500 - € 73.500 = € 60.000. Daar komt vervolgens nog 
de indexering bij. 
 
Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
Budgetsubsidie 2016 conform 

Subsidieuitvoeringsovereenkomst 

 

€ 1.890.185 
Eigenaarsonderhoud - 59.680 
Verlaging taakstelling + 60.000 
Index 38.283 
Budgetsubsidie 2016  € 1.928.788 

Subsidie combinatiefunctie 2016 38.600 
Totaal 1.967.388 

Compensatie huur gemeentelijke 
gebouwen + index  

 

55.559 
De compensatie huur valt weg tegen de factuur voor de huur van de gebouwen. 
 

Het Cultuurbedrijf heeft een voorlopige begroting 2016 en een Tussentijds 

Jaarplan 2016 ingediend  

Op basis hiervan zijn we nog met elkaar in gesprek. Het Cultuurbedrijf vraagt in de 
eerste versie om extra subsidie. Dat kan de bedoeling niet zijn. Inmiddels ziet het er naar 
uit dat het Cultuurbedrijf met een gedegen definitieve begroting kan komen, die (bijna) 
sluit in financiële zin.  
Over de gepresenteerde inhoudelijke targets in dit jaarplan willen we pas in overleg met 
het Cultuurbedrijf als het Bedrijfsplan er is.  
Het college wacht tot de definitieve begroting is ingediend en zal daarna de begroting 
beoordelen en zo spoedig mogelijk na indienen van de definitieve begroting een 
subsidiebesluit nemen conform bovenstaande uitgangspunten. We willen er zorgvuldig 
naar kijken en het streven is om uiterlijk eind december 2015 beschikt te hebben. 
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Het Cultuurbedrijf gaat een aangepast Bedrijfsplan 2016-2018 maken 

Vanwege de tegenvallende omzetcijfers en gelet op de transitie- en innovatieopgave 
waar het Cultuurbedrijf (nog) voor staat, wil het Cultuurbedrijf een gewijzigde begroting 
en Jaarplan voor 2016 opstellen en werken aan een Bedrijfsplan 2016 – 2018 waarin 
beleid en uitvoering voor de toekomst worden bepaald. Hierin zullen de beleidskeuzes, 
die bij de geformuleerde opdrachten moeten worden gemaakt, worden aangegeven.  
 
RTG van 30 november 

Tijdens het RTG op 30 november a.s. zal de directeur-bestuurder van het Cultuurbedrijf, 
Peter de Haan, de cijfers en zijn visie mondeling komen toelichten. U kunt dan aan de 
hand van deze nieuwsbrief en de besluitvorming over de subsidie 2015 (B&W besluit van 
24 november 2015) ook in gesprek met het college. 

 
Huisvestingsdiscussie 

Ten aanzien van de huisvestingsdiscussie is afgesproken dat het college de 
huisvestingsdiscussie zal agenderen. 
Het college wil dat als volgt doen: 
In samenspraak met het Cultuurbedrijf is afgesproken in drie fasen te gaan opereren: 

1. In 2015 heeft het Cultuurbedrijf kleine ingrepen gedaan in de uitstraling van de 
entree van het theater, vanuit het idee dat dit belangrijk is om de aansluiting met 
de markt te herwinnen. Hiervoor hebben zowel gemeente als het Cultuurbedrijf 
elk € 25.000 geïnvesteerd. 

2. Er is een wens vanuit het Cultuurbedrijf om met een investeringsplan te komen 
voor de tussentijdse, hoogst noodzakelijke aanpassingen in theater en museum.  
Dat is logisch: zolang er geen nieuwbouw is of anderszins zekerheid over de 
uitkomst van de discussie moet er toch wat gebeuren om de gebouwen 
aantrekkelijk te houden. Het college zal, op basis van haar bevindingen en 
conclusies over dat investeringsplan, de huisvestingsagenda voor gaan leggen aan 
uw raad. U gaat immers over eventuele investeringssommen. 

3. Daarna zal worden nagedacht over nieuwbouw. Het Bedrijfsplan is dan ook klaar 
en we weten dan meer over het functioneren van het Cultuurbedrijf. Over vijf jaar 
moet er duidelijkheid zijn. Besluitvorming zal dus al eerder nodig zijn. 

Daarom is met het Cultuurbedrijf afgesproken dat wij het meerjaren onderhoud plannen 
met als perspectief dat er na vijf jaar een definitieve oplossing is.  
De door het Cultuurbedrijf meest gewenste oplossing is dat er nieuwbouw komt. 
Daarmee zullen immers de synergievoordelen wel kunnen worden bereikt en daarmee 
ook de volledige bezuinigingstaakstelling gehaald. Bovendien zal het naar verwachting 
een positief effect hebben op het publieksbereik. 
Dat is uiteraard slechts één van de opties. Binnen deze discussie zijn er uiteraard nog 
meerdere varianten mogelijk waarvoor gekozen kan worden.  
 
Werkzaamheden ambtelijke werkgroep Cultuurbedrijf 

Graag informeren we u over wat er op dit moment nog aan acties openstaat in het kader 
van de transitie.  

- Onderhoud: gemeente en Cultuurbedrijf zijn het eens over de verdeling van het 
eigenaarsonderhoud en huurdersonderhoud. In de subsidie over 2016 zal het 
budget daarop worden aangepast, zodat zowel gemeente als Cultuurbedrijf het 
budget heeft dat gerelateerd is aan de verantwoordelijkheden. 

- Overhead/diensten die de gemeente nog levert: medio 2016 verwachten we dat 
de ICT en daarmee ook de telefonie niet meer zal worden afgenomen bij de 
gemeente. 

- We willen op de andere terreinen per 1 januari 2016 ‘los’ zijn. Dat betekent dat 
we er van uit gaan dat de inboedelverzekeringen, energie enzovoorts, door het 
Cultuurbedrijf zal zijn ingekocht.  

- Ten aanzien van de overheadkosten in 2016 (voornamelijk ureninzet ICT en 
afname repro) worden nog nadere afspraken gemaakt. 
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- De afspraken over de verdeling van de kosten huurdersonderhoud en 
eigenaarsonderhoud evenals de taakstellende bezuiniging uit synergievoordeel 
(dislocatiekosten) zullen worden verwerkt in een nieuwe 
Subsidieuitvoeringsovereenkomst met een aangepast subsidiebedrag.  

- Voorbereiden en nader uitwerken van de huisvestingsdiscussie. 
 


