Nr. 15-57
De raad van de gemeente Barneveld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 15-57;
Evaluatie subsidiëring Schaffelaartheater;
Met inachtneming van het aangenomen amendement genummerd 3 van CDA, VVD, SGP en
ChristenUnie om de beslispunten 2, 4 en 5 aan te passen;
De Raad,
gehoord de beraadslaging,
gelezen:
 Het raadsvoorstel nr. 15-57 inzake het Schaffelaartheater;
 De antwoorden van het college op de door diverse fracties gestelde vragen ten aanzien van
dit raadsvoorstel;
 Het artikel “de markt runt het theater” in Binnenlands Bestuur van week 45;
overwegende dat:
 Het eindrapport van LAgroup (second opinion op begroting en verbeterplan, paragraaf 5) niet
in gaat op de voorbeelden die genoemd zijn in het artikel van Binnenlands Bestuur;
 De raad op dit moment onvoldoende inzicht heeft in de consequenties van mogelijke
alternatieve exploitatie- en besturingsvormen voor het Schaffelaartheater;
 De vorm (subsidie) en hoogte van de financiële bijdrage aan het theater in het onderhavige
voorstel bepaald worden door de huidige exploitatie- en bestuursvorm van het theater;
 Op dit moment 43% van de bezoekers van de grote en de kleine zaal uit Barneveld komt;
 Een meerderheid van de gemeenteraad voorstander is van het behoud van een theaterfunctie
in Barneveld;
van mening is dat:
 De vorm waarin deze functie wordt beheerd en aangestuurd nader bestudeerd en bepaald
moet worden;
 De hoogte van de financiële bijdrage ad € 445.000 om die reden een tijdelijk karakter heeft;
 Het negatieve eigen vermogen dient te worden teruggedrongen en dat om die reden het met
een achtergestelde lening tijdelijk wordt aangezuiverd;
 De gemeenteraad in 2016 op basis van een collegevoorstel een beslissing zal moeten nemen
over de toekomstige exploitatie- en bestuursvorm van het theater;
 Dat voorstel een uitputtend overzicht geeft van de (financiële) consequenties van de diverse
varianten waarbij een ultieme poging wordt ondernomen om de uiteindelijke jaarlijkse
subsidie lager vast te stellen dan € 445.000;
 Afhankelijk van de door de gemeenteraad te kiezen variant, deze z.s.m. doch in het uiterste
geval met ingang van 1 januari 2017 zal moeten zijn geïmplementeerd;
 In het voorstel tevens wordt vastgelegd dat er een verbreding van de totale programmering
wordt gerealiseerd zodanig dat een breder deel van de Barneveldse bevolking gebruik gaat
maken van het theater en er wellicht een positiever financieel resultaat ontstaat;
wijzigt het voorstel als volgt:
 Beslispunt 2 als volgt aan te passen: De subsidie voor 2015 en 2016 vast te stellen op
€ 445.000,-; In de meerjarenbegroting een stelpost op te nemen van € 350.000,- als
reservering voor het theater; De structurele begrotingsruimte 2015 te verlagen met € 100.000,en de incidentele begrotingsruimte voor 2015 en 2016 te verlagen met € 95.000;
 Beslispunt 4 als volgt aan te passen: Voorwaarden voor verhogen van de subsidie tot
€ 445.000,- voor de jaren 2015 en 2016 en de voorwaarden voor de te verstrekken lening vast
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te leggen in een convenant, waarin tevens wordt vastgelegd dat er een verbreding van de
programmering wordt gerealiseerd zodanig dat een breder deel van de Barneveldse
bevolking daarvan gebruik gaat maken; Vanaf 1 januari 2016 wordt het bestuur versterkt en
een business controller naast de directeur geplaatst die in geval van (financiële)
besluitvorming doorslaggevend is. De business controller wordt i.o.m. de
subsidieverstrekker geselecteerd;
Beslispunt 5 als volgt aan te passen: Uiterlijk in de raad van juli 2016 komt het college met
een voorstel over de gewenste exploitatie- en bestuursvorm van het theater zodat
besluitvorming in de raad kan plaatsvinden; Daarna werkt het college dat besluit uit zodat de
raad in oktober 2016 een besluit neemt over de definitieve exploitatie- en bestuursvorm en de
hoogte van de jaarlijkse subsidie van het theater;

besluit:
1. Kennis te nemen van het ontwikkel- en verbeterplan van het Schaffelaartheater;
2. De structurele subsidie met ingang van 2015 te verhogen tot € 445.000,-. De structurele
begrotingsruimte 2015 te verlagen met € 195.000,-;
De subsidie voor 2015 en 2016 vast te stellen op € 445.000,-; In de meerjarenbegroting een
stelpost op te nemen van € 350.000,- als reservering voor het theater; De structurele
begrotingsruimte 2015 te verlagen met € 100.000,- en de incidentele begrotingsruimte voor 2015
en 2106 te verlagen met € 95.000,-;
3. In te stemmen om het negatieve eigen vermogen van het theater aan te zuiveren door middel van het
verstrekken van een achtergestelde lening van € 500.000,-;
4. Voorwaarden voor verhogen van de subsidie tot € 445.000,- vast te leggen in een convenant;
Voorwaarden voor verhogen van de subsidie tot € 445.000,- voor de jaren 2015 en 2016 en de
voorwaarden voor de te verstrekken lening vast te leggen in een convenant, waarin tevens wordt
vastgelegd dat er een verbreding van de programmering wordt gerealiseerd zodanig dat een
breder deel van de Barneveldse bevolking daarvan gebruik gaat maken; Vanaf 1 januari 2016
wordt het bestuur versterkt en een business controller naast de directeur geplaatst die in geval
van (financiële) besluitvorming doorslaggevend is. De business controller wordt i.o.m. de
subsidieverstrekker geselecteerd;
5. Het theater een verbeterde en vertrouwenwekkende governance structuur te laten implementeren voor
uiterlijk 1 april 2016. Het theater opdracht te geven om de bezetting van het bestuur passend te maken
aan de nieuwe opgave;
Uiterlijk in de raad van juli 2016 komt het college met een voorstel over de gewenste exploitatieen bestuursvorm van het theater zodat besluitvorming in de raad kan plaatsvinden; Daarna werkt
het college dat besluit uit zodat de raad in oktober 2016 een besluit neemt over de definitieve
exploitatie- en bestuursvorm en de hoogte van de jaarlijkse subsidie van het theater;
6. Het College te mandateren de overeenkomst voor de achtergestelde lening en het convenant vast te
stellen met een apart collegebesluit.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2015.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,
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