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Inleiding 

In het jaarplan 2019 van het Cultuurbedrijf worden de streefgetallen weergegeven voor 

de verschillende KPI's. Eén daarvan is opvallend afwijkend ten opzichte van de 

verwachting in 2018. Het gaat om de KPI Omzet cross over (incl. subsidies). In 2018 is 

€18.000 omzet gerealiseerd en in 2019 wordt gestreefd om €151.000 te verwerven. Het 

verschil brengt de CU-SGP tot een aantal vragen. 

 

Reactie college: 

Het bedrijfsplan is een document van het Cultuurbedrijf. Het college gebruikt dit 

weliswaar bij het beoordelen van de subsidieaanvraag, maar dat betekent niet 

dat het college alle vragen kan beantwoorden over de bedijfsvoering van het 

Cultuurbedrijf of dat het college dezelfde keuzes zou maken als de zelfstandige 

(gesubsidieerde) instelling. De beantwoording van onderstaande vragen is dan 

ook primair afkomstig van het Cultuurbedrijf. 

 

Het college heeft ingestemd met de cross-over aanpak, omdat het naar 

verwachting vernieuwing en inhoudelijke meerwaarde zal opleveren. Die 

meerwaarde is ook dat (hopelijk) inwoners meer op maat zullen worden 

bediend en dat het bereik toeneemt. Het college besluit uiteindelijk, op basis 

van de jaarrekening over 2019, of de subsidie goed is besteed en nodig is 

gebleken.  

 

Vraag 1 

Op Pagina 19-21 van het jaarplan wordt omschreven hoe Cross Over omzet wordt 

gerealiseerd. In hoeverre is deze aanpak afwijkend ten opzichte van de aanpak in 2018? 

 

Antwoord: 

Het is correct dat hier een opvallend verschil is ten opzichte van 2018.  

De aanpak is afwijkend en opgenomen in het Bedrijfsplan 2019-2022. Het 

Cultuurbedrijf wil op deze manier de vier opdrachten (podia, amateurkunst, 

museum & exposities en kunstuitleen) niet alleen meer als losstaande pijlers  

benaderen, maar juist verbindingen leggen waardoor de functie(s) van de 

verschillende pijlers worden versterkt. Dat gebeurt doordat er meerdere 

projecten zullen worden gerealiseerd die elkaar versterken (bijv: 

theatervoorstelling bij het museum of muziekles in combinatie met 

theaterbezoek). Er is dus sprake van projecten die financieel niet direct 

toegerekend kunnen worden naar 1 van de 4 opdrachten, omdat het projecten 

betreft die buiten die schotten plaatsvinden. Daarom worden ze nu apart 

begroot. De cross-over projecten fungeren als aanleiding en smeerolie voor 

intensievere samenwerking tussen de pijlers én met relevante partijen in het 

veld en zullen er toe leiden dat meer mensen met de cultuur in aanraking 

komen. In het jaarplan wordt dit nader toegelicht. Het verhoogde budget is een 

verschuiving van middelen die eerst nog apart per pijler werden begroot, maar 

nu specifiek hiervoor worden ingezet.  

 

 



Vraag 2 

Het gestreefde resultaat over 2019 is €2.218. Hoe wordt dit resultaat alsnog behaald 

wanneer de aanpak voor de Cross Over omzet niet voldoende slaagt om de beoogde 

€151.000 te verwerven? Worden bijv. uitgaven pas gedaan nadat omzet is geworven? 

Wat is plan B? 

 

Antwoord: 

Begroot is dat het resultaat voor vrijval van herwaarderingsreserve stijgt van € 

27.854 negatief naar € 2.218. De begrote cross-over bestaat uit een 

hoeveelheid aan geplande cross-over-projecten. Elk cross-over project kent een 

go-no-go moment en het Cultuurbedrijf zal als subsidie-ontvanger goed met de 

beschikbare middelen omgaan. Projecten starten zoveel mogelijk pas als 

bekend is dat de afname/inkomsten voldoende zal zijn. Als het Cultuurbedrijf 

besluit een project niet te laten doorgaan, wegens gebrek aan deelnemers, dan 

zullen de kosten van zo’n project ook niet worden gemaakt. Dat kan leiden tot 

een beter financieel resultaat (ontwikkelkosten niet meegerekend), maar een 

inhoudelijk minder gewenst effect. Het ‘plan B’ is dus dat het Cultuurbedrijf kan 

besluiten een (of meerdere) project(en) niet door te laten gaan.  
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