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Onderwerp: Tussenrapportages 2015 Cultuurbedrijf en frictie- en transitiekosten 2015  
 
Voorgesteld besluit 

1. Kennis nemen van de halfjaarrapportage 2015 en negenmaandsrapportage 2015 
plus toelichting van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

2. Kennis nemen van het Tussentijds Jaarplan 2016 met voorlopige begroting 2016 
van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

3. De budgetsubsidie 2015 aan Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder wijzigen en 
te bepalen op € 2.018.905, inclusief compensatie huur.  

4. Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder over 2015 onder voorwaarden een 
eenmalige financiële bijdrage geven van € 100.000 inzake transitie- en 
frictiekosten en deze dekken uit het budget huisvesting Cultuurbedrijf en 
aanvullend uit het frictiebudget. 

5. De commissie Samenlevingszaken informeren. 
 
Inleiding 
In de Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2015-2018 staat de verplichting opgenomen dat 
Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder een financiële halfjaarrapportage in moet dienen 
vóór 1 augustus van het lopende kalenderjaar.  
Het Cultuurbedrijf heeft aan uw college toestemming gevraagd tot uitstel van het 
indienen van een halfjaarrapportage 2015 met drie maanden. U heeft besloten uitstel te 
verlenen tot 1 november 2015 en u heeft dat ook via een nieuwsbrief gemeld aan de 
raad. 
Op 30 oktober heeft het Cultuurbedrijf haar halfjaarrapportage 2015 en 
negenmaandsrapportage 2015 ingediend. De verklaring en uitleg van de cijfers vonden 
wij echter nog niet voldoende. Voor een helder beeld op de reële financiële resultaten,  
hebben wij namens de portefeuillehouder het Cultuurbedrijf gevraagd een duidelijkere 
toelichting te leveren op de cijfers en een actuele raming van het te verwachten reële 
exploitatietekort en de gemaakte transitie- en fictiekosten. Deze ligt er nu. 
 
Doelstelling 
Optimale informatievoorziening over de financiële prestaties van het Cultuurbedrijf en 
financiële afronding van subsidieproces en transitiekosten over 2015. 
 
Argumenten 
 
1.1. Het Cultuurbedrijf heeft veel frictie- en transitiekosten gemaakt en verwacht een 

exploitatietekort over 2015 van circa € 35.000 

 
Het geraamde tekort aan het eind van 2015 zal volgens de toelichting van het 
Cultuurbedrijf circa € 35.000 bedragen.  
De te verwachten frictiekosten over 2015 gaan we compenseren in verschillende 
tranches. U wordt nu voorgesteld de eerste € 100.000 beschikbaar te stellen. Zie 
daarvoor punt 4.1 van dit collegevoorstel. 
 



Het exploitatietekort wijkt in positieve zin af van de prognose uit de zes- en 
negenmaandscijfers op basis van de meest actuele gegevens die nog niet zijn verwerkt in 
deze rapportages. De tussenrapportages zijn gemaakt via extrapolatie van de cijfers over 
het eerste half jaar. De toelichting op de tussenrapportages is gericht op de 
halfjaarcijfers, maar geven ook het meest actuele beeld op basis van de gegevens van 
medio november 2015 en zijn daarmee dus actueler. 
 
Het grootste deel van het tekort in de exploitatie is te wijten aan de resultaten van het 
theater. De opbrengsten over het 1e halfjaar blijven ver achter op het budget, terwijl dit 
niet in de kosten kon worden gecompenseerd. Dat baart zorgen. 
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. 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 weten te bewerkstelligen. 
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. 
 
1.2. Het Cultuurbedrijf gaat een Bedrijfsplan 2016-2020 opstellen 

 

We hebben het Cultuurbedrijf gevraagd welke maatregelen het gaat nemen om de 
tekorten weg te werken en de dienstverlening op peil te houden. We adviseren u vast te 
houden aan de targets uit onze Subsidieuitvoeringsovereenkomst. Die worden nu op het 
onderdeel Podia niet gehaald. 
Het Cultuurbedrijf heeft inmiddels aangegeven in maart 2016 een Bedrijfsplan 2016-
2020 in te dienen waarin zij zal aangeven welke keuzes ze wil maken om binnen de 
financiële kaders op een financieel toekomstbestendige wijze de bedrijfsvoering voort te 
zetten. 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 er huisvesting in een gezamenlijk pand 
realiseerbaar is. 
 
Aan de hand van het Bedrijfsplan met investeringsplan kunt u, na beoordeling ervan, met 
het Cultuurbedrijf in gesprek hierover en dan ook het huisvestingsvraagstuk gericht 
agenderen.  
We adviseren u op basis van de bevindingen en conclusies over dat investeringsplan, de 
huisvestingsagenda voor te gaan leggen aan de raad. De raad gaat immers over 
eventuele investeringssommen. 
 
2. Tussentijds jaarplan 2016 met voorlopige begroting 2016 zijn slechts ter 

kennisname: de definitieve begroting 2016 volgt nog 

 
Het Cultuurbedrijf heeft een voorlopige begroting 2016 en een Tussentijds Jaarplan 2016 
ingediend. Het Cultuurbedrijf vraagt in deze 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. In het tussentijds jaarplan neemt het Cultuurbedrijf een 
voorschot op haar nog te maken Bedrijfsplan. Zij presenteert dan ook aangepaste 
targets.  
We adviseren u te wachten tot de definitieve begroting is ingediend en deze zorgvuldig te 
beoordelen en pas daarna een subsidiebesluit over 2016 te nemen. 
 
3. Het niet-bevoorschotte deel van uw subsidiebesluit over 2015 hoeft niet meer te 

worden verrekend; wel is er nog een gewijzigde verlening nodig over de compensatie 

van de huur 

 



U hebt in januari 2015 besloten voor het tijdvak 2015 een budgetsubsidie te verlenen 
van € 2.023.685 over 2015. Ook heeft u toen besloten de budgetsubsidie bij voorschot 
tot maximaal € 1.964.005 uit te betalen. 
U hebt € 59.680 niet bevoorschot in afwachting van toen nog niet uitgewerkte nadere 
afspraken met betrekking tot de verdeling tussen eigenaarsonderhoud en 
huurdersonderhoud en de daaraan gerelateerde 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 
lasten van de huurder en de verhuurder. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het 
eigenaarsonderhoud en zal het daaraan gerelateerde bedrag dus zelf moeten besteden. 
Dit bedrag vervalt dan ook in de kosten voor het Cultuurbedrijf omdat het Cultuurbedrijf 
de activiteit eigenaarsonderhoud niet hoeft uit te voeren. Daarom adviseren wij de 
verleningsbeschikking onder meer op dit punt te wijzigen op basis van artikel 4:48, 
eerste lid onder a, Awb.   
Dat betekent dat het niet bevoorschotte deel van de budgetsubsidie 2015 van € 59.680 
op basis van de getekende overeenkomsten terecht is ingehouden.  
 
Op 13 oktober 2015 heeft het Cultuurbedrijf een subsidieaanvraag ingediend voor de 
compensatie van de huur van € 61.935. We adviseren u in dezelfde beschikking de 
budgetsubsidie te verhogen met het huurbedrag. Bij het opstellen van de huurcontracten 
is uitgegaan van € 54.900 Dat bedrag is lager dan de aanvraag, omdat voor het 
theatergebouw  en Museum Schokland de Btw kan worden verrekend (ten aanzien van 
de gebouwen), dus dit verhoogt de kostprijs niet. 
De gewijzigde verlening 2015 wordt dan bepaald op € 1.964.005 + € 54.900 =  
€ 2.018.905 
 
4.1. Over 2015 had het Cultuurbedrijf circa € 155.000 aan frictie- en transitiekosten. 

Afgerond € 100.000 zijn direct herleidbaar.  
 

Het Cultuurbedrijf heeft in 2015 en 2016 te maken 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.  
Met betrekking tot de door het Cultuurbedrijf gemaakte frictie- en transitiekosten is 
afgesproken dat we in tranches gaan compenseren. 
Wij adviseren u nu € 100.000 als incidentele 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 kunt u opnieuw een budget beschikbaar 
stellen ter compensatie ervan. 
In bijgaande brief 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. 
 
Uit de conceptliquidatiebalans van Stichting Theater ’t Voorhuys blijkt dat het resterend 
vermogen € 440.528,- bedraagt. Het oorspronkelijk geraamde bedrag was € 477.300,-.  
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 verschil uit het 
frictiebudget van circa € 36.772 bijpast en afgerond € 40.000 aan het Cultuurbedrijf zal 
betalen.  
 
De op dit moment volledig herleidbare frictie- en transitiekosten bedragen: 

- Negenmaandcijfers:        € 56.800 
- Afspraak stuurgroep compensatie vermogen theaterstichting:  € 40.000 



Totaal:        € 96.800 
 
We stellen u voor middels bijgaande brief, waarin u aangeeft de gemaakte 
transitiekosten verantwoord te willen zien, een afgerond bedrag van € 100.000 als 
eenmalige bijdrage 2015 te leveren. Het Cultuurbedrijf zal daartoe een factuur moeten 
indienen met onderliggende bescheiden. 
 
4.2. Er is dekking 

 
Het compenseren van gemaakte frictie- en transitiekosten in 2015 kan onder meer 
worden gedekt doordat het resterende budget van ca. € 82.000 uit het 
huisvestingsbudget Cultuurbedrijf hiervoor kan worden ingezet. Dit budget was bedoeld 
voor investeringen inzake de huisvestingsscenario’s locaties Cultuurbedrijf.  
U stelt de raad in de decemberrapportage voor dit resterend budget in te zetten voor de 
al gemaakte en nog te maken transitiekosten Cultuurbedrijf. Het betreft een structureel 
budget dat dit jaar niet hoeft te worden ingezet voor de huisvestingsdiscussie. Door het 
resterende deel te gebruiken voor een deel van de dekking vloeit dit bedrag niet weg. 
Bovendien blijft er op deze manier meer ruimte over in het frictiebudget. Het 
frictiebudget is toereikend om het overige deel van de bijdrage uit te dekken. 
 
5. U hebt toegezegd de raad te informeren en de tussenrapportages Cultuurbedrijf 

staan geagendeerd voor de RTG van 30 november. 

 
Middels meezenden van dit collegevoorstel met bijlagen, voldoet u aan deze toezegging. 
De directeur-bestuurder van het Cultuurbedrijf zal tijdens de RTG van 30 november een 
en ander komen toelichten aan de commissie SLZ. 
 
Kanttekeningen 
 
1. Exploitatietekort en prestaties Theater baren zorgen 

 
Het Cultuurbedrijf komt met een Bedrijfsplan 2016-2020 waarin zij zal aangeven 
maatregelen te treffen binnen de huidige financiële kaders. In de tussentijd blijft 
zorgvuldige monitoring van de resultaten noodzakelijk. 
 
2. Voorlopig jaarplan en voorlopige begroting 2016 volstaan niet 
 
Het Cultuurbedrijf zal een aangepaste begroting 2016 indienen. Deze dient u zorgvuldig 
te beoordelen alvorens u een subsidiebesluit over 2016 kunt nemen. In het voorlopige 
Jaarplan 2016 werkt het Cultuurbedrijf op onderdelen met afwijkende targets ten 
opzichte van de Subsidieuitvoeringsovereenkomst. Wij adviseren u vast te houden aan 
de gemaakte afspraken. 
 
3. Frictie- en transitiekosten zijn nu nog niet exact gespecificeerd 

 
Via bijgaande brief wordt dit als verplichting opgenomen. Het risico om nu al € 100.000 
over te maken is nihil: er zullen nog meer kosten zijn. Als er meer specifiek zicht is kan 
daar met de volgende bijdrage voor compensatie transitiekosten rekening mee worden 
gehouden. Bovendien: eventueel te veel aan uitgekeerd transitiebudget is niet meer 
beschikbaar voor een eventuele vermogensimpuls aan het Cultuurbedrijf.  
Uiteindelijk kunt u de gemaakte frictie- en transitiekosten vaststellen aan de hand van de 
verantwoording van de subsidie, doordat u vraagt deze kosten specifiek op te nemen in 
de jaarrekening 2015 en 2016. 
 
Planning/Uitvoering 

1. Na besluitvorming dit collegevoorstel met alle bijlage sturen naar de 
raadscommissie Samenlevingszaken. 



2. Bijgaande beschikking Budgetsubsidie 2015 verzenden aan Stichting 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

3. Bijgaande brief eenmalige bijdrage inzake transitiekosten verzenden aan Stichting 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

4. In de RTG van 30 november 2015,  na de presentatie van het Cultuurbedrijf, 
beschikbaar zijn voor vragen uit de raad over dit besluit en de binnenkort te 
versturen Nieuwsbrief Cultuurbedrijf.  

 
Bijlagen 

1. Tussentijdse rapportages 2015 Cultuurbedrijf met begeleidende brief d.d. 30 
oktober 2015. 

2. Toelichting tussenrapportages Cultuurbedrijf van het Cultuurbedrijf d.d. 20 
november 2015. 

3. Tussentijds jaarplan met voorlopige begroting 2016 van Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder. 

4. Beschikking Budgetsubsidie 2015 aan Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder 
5. Brief toekennen eenmalige bijdrage transitiekosten 2015 aan Stichting 

Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 
 
 
Algemeen directeur/loco-secretaris, 


