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Gevraagde beslissing:
1.

2.

de voorwaarde in het subsidiebesluit van 29 december 2016 ten aanzien van de onvoorwaardelijke
levering door de
impresariaten bij een overgang van onderneming, c.q. de daarmee mogelijke verbonden kostenverhogende
effecten,
te laten vervallen;
gemeenteraad informeren (ingekomen stukken, rubriek B).
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1. Inleiding
Subsidie Schaffelaarlheater BV 2017.
In verband met het onderzoek naar de toekomstige exploitatie- en besturingsvorm van het
Schaffelaartheater en de hiermee verband houdende besluitvorming door college en gemeenteraad heeft u
Schaffelaartheater BV voor de periode 1 januari tot 1 juli 2017 een subsidie verleend van € 217.500,--.
Daarnaast heeft u een garantie gegeven aan Schaffelaartheater BV van € 200.000,-- om met de
impresariaten voor het theaterseizoen 2017/2018 contracten te kunnen sluiten. Aan het subsidie heeft u
onder meer de voorwaarde verbonden, dat bij een eventuele uitoefening van de exploitatie door een andere
rechtspersoon na 1 juli 2017, onvoorwaardelijke levering plaatsvindt door de impresariaten en er geen
sprake mag zijn van een kostenverhogend effect.
Oogmerk van het college was om door subsidie te verlenen voor een half jaar, de beraadslagingen in de
gemeenteraad op 22 maart 2017 niet te beïnvloeden. Inmiddels heeft u een standpunt ingenomen ten
aanzien van de toekomstige exploitatie- en besturingsvorm van het Schaffelaartheater en een voorstel aan
de raad aangeboden.
Op 21 januari 2017 is een brief ontvangen van Schaffelaartheater BV waarin het bestuur aangeeft een
gesprek te hebben gevoerd met de impresariaten in relatie tot uw subsidievoorwaarden. Drie van de vier
impresariaten hebben verklaard bij een eventuele overname van de exploitatie door Coulissen
podiumexploitatie BV zelf met deze onderneming te willen onderhandelen. Eén van de impresariaten geeft
aan niet met Coulissen te willen onderhandelen. Het bestuur geeft aan daardoor op dit moment geen
theaterproducties te kunnen inkopen van de impresariaten Impact, Senf, GV Productions en AT Next.
Door handhaving van de subsidievoorwaarden kan niet worden gegarandeerd dat er een volwaardig
programma aanbod voor het seizoen 2017/2018 kan worden ingekocht.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect:
n.v.t.
b) Maatschappelijk effect:
voor de bezoekers blijft een volwaardig en toegankelijk theateraanbod

beschikbaar.

3. Argumenten
1.1 Door het subsidiebesluit van 29 december 2016 t.b.v. Schaffelaartheater BV te herzien stelt u het
theaterbestuur in de gelegenheid om een volwaardig theaterprogramma 2017/2018 in te kopen en met de
impresariaten hierover overeenkomsten aan te gaan. Een eventuele uitoefening van de exploitatie door
Coulissen podiumexploitatie betekent voor drie van de vier impresariaten niet dat zij geen leveringen meer
aan het Schaffelaartheater willen doen, maar dat zij met de nieuwe partij zelf hierover willen onderhandelen.
Door de voorwaarden in de subsidiebeschikking 2017 te laten vervallen, voorkomt u dat Schaffelaartheater
BV moeilijkheden ondervindt bij het sluiten van de contraeten voor het komende seizoen .. De deadline voor
het maken van afspraken tussen Schaffelaartheater BV en de impresariaten is 1 maart 2017. Het aanpassen
van de subsidiebeschikking behoeft een overname van onderneming vóór 1 juli 2017 niet in de weg te staan.

4. Kanttekeningen
N.v.t.

5. Financiën
Het bedrag dat is gemoeid met de inkoop van theaterproducties in het seizoen 2017/2018 bedraagt circa
BV. In financieelopzicht
levert dit voor Schaffelaartheater geen
probleem op in relatie tot het in de beschikking genoemde subsidiebedrag.

€ 300.000,--, aldus Schaffelaartheater

6. Uitvoering
Planning:
Besluitvorming herziening subsidiebeschikking vóór 1 maart 2017.
In het door het college van B&W vastgestelde raadsvoorstel (voor bespreking op 22 maart 2017) is ten
aanzien van het laten vervallen van de voorwaarden een passage opgenomen. Daarnaast is
Schaffelaartheater BV op 24 februari 20i~ aanvullend mondeling op de hoogte gesteld dat besluitvorming
vóór 1 maart zal plaats zal vinden m .b.t. herziening van de subsidiebeschikking 2017/2018.

-3Communicatie:
Via team communicatie
Evaluatie/controle:
Via volgende maandrapportages.

7. Bijlagen
- Brief bestuur Schaffelaartheater BV d.d. 21 januari 2017;
- Concept herziening subsidiebeschikking 2017.
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subsidie 2017
Bijlage: 1

Op 21 september 2016 heeft u ons voor het kalenderjaar 2017 een subsidie gevraagd
van € 435.000,--. Het gevraagde subsidie is gebaseerd op uw meerjarenbegroting voor
de theaterseizoenen 2016/2017-2020/2021.
Subsidie voor periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2017
Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad ons gevraagd om onderzoek te doen
naar alternatieve besturings- en exploitatiemogelijkheden
voor het Schaffelaartheater.
Naar aanleiding van het onderzoek zal de gemeenteraad een structureel subsidie voor
het theater voor de komende jaren vast stellen. Het onderzoek naar de alternatieve
besturings- en exploitatiemogelijkheden
wordt op 22 maart 2017 afgerond met besluitvorming door de raad. Om de beraadslagingen van de raad niet te beïnvloeden voordat
het onderzoek is voltooid en de mogelijkheid van overdracht van de exploitatie door
Schaffelaartheater BV per medio 2017 open te houden, verlenen wij u een subsidie van
€ 217.500,-- voor de instandhouding van het theater voor de periode 1 januari 2017 tot
1 juli 2017.
Garantie voor de inkoop van theaterproducties
In de periode november 2016 tot 1 maart 2017 worden door u de theaterproducties
voor het theaterseizoen 2017/2018 ingekocht. Alvorens de overeenkomsten tussen u
en de artiesten en impresariaten worden ondertekend, vindt afstemming plaats en
worden prijsafspraken gemaakt. Omdat er nog geen duidelijkheid bestaat over het
subsidie dat de raad vanaf 1 juli 2017 beschikbaar stelt voor de instandhouding van
het theater stellen wij ons garant voor de betaling van theaterproducties in het theaterseizoen 2017/2018 tot een bedrag van maximaal € 200.000,-Voorwaarden
Het subsidie 2017 wordt onder de volgende voorwaarden verleend:
• Het Meerjarenconvenant 2015-2016 dat op 1 februari 2016 is gesloten tussen de
houdstermaatschappij Schaffelaartheater en het college van burgemeester en wethouders expireert op 1 januari 2017. In afwachting van het besluit van de gemeenteraad in maart 2017 stellen wij de voorwaarde dat u het meerjaren convenant in de
periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 naleeft. Wanneer naleving van het convenant
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is, dan verzoeken wij u
hierover met ons in contact te treden.
• De jaarrekening en het jaarverslag over de eerste zes maanden van 2017 dient u in
vóór 1 april 2018. De jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring (controleverklaring).

Betaling
Het subsidiebedrag ad € 217.500,-- is in week 22017 overgemaakt op uw bankrekeningnummer IBAN NL29RAB00117054283
bij de Rabobank ten name van Schaffelaartheater BV onder vermelding van 'subsidie 2017'
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit hierboven genoemde besluit, kunt u op grond van de
Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. In dit bezwaarschrift moet u gemotiveerd
aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw bezwaar moet binnen 6
weken na de datum van verzending of uitreiking van deze brief zijn ingediend. Meer
informatie vindt u in de bijlage.
Blad 2

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

drs. D. Bakhuizen
secretaris

dr. J.WA van Dijk
burgemeester
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Geachte heer De Boer,
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Afdeling:
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R. Jongmanl
A. Claassen
Doorkiesnummer:

14 - 0342

Op 21 september 2016 heeft u ons voor het kalenderjaar 2017 een subsidie gevraagd
van € 435.000,--. Het gevraagde subsidie is gebaseerd op uw meerjarenbegroting voor
de theaterseizoenen 2016/2017-2020/2021.
Subsidie voor periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2017
Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad ons gevraagd om onderzoek te doen
naar alternatieve besturings- en exploitatiemogelijkheden
voor het Schaffelaartheater.
Naar aanleiding van het onderzoek zal de gemeenteraad een structureel subsidie voor
het theater voor de komende jaren vast stellen. Het onderzoek naar de alternatieve
besturings- en exploitatiemogelijkheden
wordt in maart 2017 afgerond met besluitvorming door de raad. Om de beraadslagingen van de raad niet te beïnvloeden voordat
het onderzoek is voltooid en de mogelijkheid van overdracht van de exploitatie door
Schaffelaartheater BV per medio 2017 open te houden, verlenen wij u een subsidie van
€ 217.500,-- voor de instandhouding van het theater voor de periode 1 januari 2017 tot
1 juli 2017.

Onderwerp:

subsidie 2017
Bijlage: 1

Garantie voor de inkoop van theaterproducties
In de periode november 2016 tot 1 maart 2017 worden door u de theaterproducties
voor het theaterseizoen 2017/2018 ingekocht. Alvorens de overeenkomsten tussen u
en de artiesten en impresariaten worden ondertekend, vindt afstemming plaats en
worden prijsafspraken gemaakt. Omdat er nog geen duidelijkheid bestaat over het
subsidie dat de raad vanaf 1 juli 2017 beschikbaar stelt voor de instandhouding van
het theater stellen wij ons garant voor de betaling van theaterproducties in het theaterseizoen 2017/2018 tot een bedrag van maximaal € 200.000,-Voorwaarden
Het subsidie 2017 wordt onder de volgende voorwaarden verleend:
• Een beperking in de overeenkomsten tussen u en artiesten en impresariaten met
betrekking tot de overdraagbaarheid zou het onderzoeksproces en de besluit
vorming van de raad in maart 2017 kunnen hinderen. Daarom verbinden wij aan
het subsidie voor de periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 de voorwaarde dat bij
een eventuele uitoefening van de exploitatie door een andere rechtspersoon na
deze periode:
• onvoor. ...aardelijke levering plaatsvindt door de impresariaten;
• er geen sprake mag zijn van een kostenverhogend effect;
• Het Meerjarenconvenant 2015-2016 dat op 1 februari 2016 is gesloten tussen de
houdstermaatschappij Schaffelaartheater en het college van burgemeester en wethouders expireert op 1 januari 2017. In afwachting van het besluit van de gemeenteraad in maart 2017 stellen wij de voorwaarde dat u het meerjaren convenant in de
periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 naleeft. Wanneer naleving van het convenant

•

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is, dan verzoeken wij u
hierover met ons in contact te treden.
De jaarrekening en het jaarverslag over de eerste zes maanden van 2017 dient u in
vóór 1 april 2018. De jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring (controleverklari ng).

Betaling
Het subsidiebedrag ad € 217.500,-- wordt in week 2 2017 overgemaakt op uw bankrekeningnummer IBAN NL29RAB00117054283
bij de Rabobank ten name van Schaffelaartheater BV onder vermelding van 'subsidie 2017'

Blad2

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit hierboven genoemde besluit, kunt u op grond van de
Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. In dit bezwaarschrift moet u gemotiveerd
aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw bezwaar moet binnen 6
weken na de datum van verzending of uitreiking van deze brief zijn ingediend. Meer
informatie vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

drs. D. Bakhuizen
secretaris

dr. J.WA van Dijk
burgemeester

SPOEDBRIEF
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Barneveld
Fractievoorzitters van SGP,Christen Unie, CDA en WD
Raadhuisplein 2
Barneveld
Betreft: Inkoop van theaterproducties

2017/2018

Barneveld, 6 februari 2017

Geacht College en fractievoorzitters

Coalitiepartijen in de Gemeenteraad,

Naar wij begrijpen zoeken de huidige coalitiepartners in samenspraak met het
College op dit moment naar een eonsensusbesluit over de toekomstige
exploitatie van en subsidie voor het Schaffelaartheater. De huidige stand van
zaken met betrekking tot de inkoop van theaterproducties 2017/2018 noopt ons
tot het schrijven van deze spoedbrief.
In aansluiting op onze eerdere brief d.d. 21 januari jl. aan het College over de
inkoop van theaterproducties, melden we u hierbij definitief dat we als
Schaffelaartheater B.V.een volwaardig programma voor 2017/2018 hebben
kunnen samenstellen. Hiertoe hebben we voorlopige reserveringen bij de
impresariaten genomen.
Op een enkele uitzondering na gaan de impresariaten echter niet akkoord met
boekingen door ons als theater die bij een overname van de exploitatie worden
overgenomen door Coulissen B.V.Men wil alleen leveren als men zelf
rechtstreeks daarover met Coulissen B.V.afspraken heeft gemaakt.
Ergo, we kunnen thans binnen de randvoorwaarden van de garantstelling slechts
een kleine 20 voorstellingen voor het seizoen 2017/2018 inkopen bij vooral
kleinere impresariaten.
Van de impresariaten hebben we tot uiterlijk 1 maart a.s. de tijd gekregen om
onze reserveringen in boekingen om te zetten. Doen we dat niet dan komen de
reserveringen na 1 maart te vervallen en komen deze ter beschikking van andere
theaters die op de wachtlijsten van impresariaten staan. We weten nu al zeker
dat we dan vooral de gereserveerde populaire artiesten zullen kwijtraken en
hiermee vele duizenden bezoekers. Dit heeft voor het komende theaterseizoen
zowel kwalitatief als financieel een fors negatieve impact (op de exploitatie] die
we zeker niet anderszins zullen kunnen compenseren.
Hiermee ontstaat voor de exploitatie van het Schaffelaartheater een zeer groot
en acuut probleem, aangezien op 22 maart aanstaande in de Gemeenteraad pas
een definitief besluit over de subsidietoewijzing plaatsvindt.
Aangezien Coulissen B.V.geen onderhandelingen heeft gevoerd voor een
programmering in 2017/2018 in Barneveld en dit naar verwachting op korte
termijn ook niet gaat doen, is er thans geen enkele zekerheid over een

(volwaardige) theaterprogrammering
2017/2018 in Barneveld. Hiermee is
direct de continuïteit van het theater en daarmee haar voortbestaan in gevaar.
Dit ongeacht of dit in zelfstandige vorm of door Coulissen B.V.gebeurd.
Als bestuur van het Schaffelaartheater staan we met onze rug tegen de muur en
kunnen gezien de huidige situatie m.b.t. onzekerheid over de subsidie geen
enkele kant meer op anders dan ons direct aan u te richten met deze spoedbrief.
Wellicht meent u dat het allemaal wel zal meevallen met de inkoop van
2017/2018. Dat is dus niet het geval. Gezien het urgente karakter van het
voorafgaande en de huidige status van het besluitvormingstraject binnen het
College achten wij het onze plicht om u hierover per direct schriftelijk te
informeren.
Hoe nu verder? Als bestuur zien wij voor de korte termijn een eenvoudige en
pragmatische oplossing om verdere chaos en onzekerheden te voorkomen en
hiermee eenvoudig onnodige schade resp. verliezen te vermijden.
Wij roepen de coalitiepartners en het college van B&W hierbij indringend op om
voor minimaal het theaterseizoen 2017/2018 een passende subsidie
beschikbaar te stellen aan het Schaffelaartheater B.V.en dit ook zo op te nemen
in het Collegevoorstel richting de Raad. Laat hierbij ook geen enkele
onzekerheden bestaan over eventuele 'gedwongen' overdracht naar Coulissen
B.V.gedurende het theaterseizoen.
Alleen een duidelijk besluit met minimaal bovenstaande punten geeft op korte
termijn zekerheid voor de continuïteit van de programmering en zekerheid voor
de exploitatie 2017/2018 van het Schaffelaartheater.
Na definitieve besluitvorming in de Gemeenteraad, hopelijk op 22 maart a.s., en
afhankelijk van het genomen besluit, zullen wij als bestuur ons gaan beraden op
de dan ontstane situatie en zullen onszelf daarbij de vraag stellen of wij voor het
Schaffelaartheater (nog) de juiste personen zijn om het theater te blijven
besturen.
Tot slot schrijven we dat we als bestuur staan we voor continuering van een
Barnevelds Schaffelaartheater in zijn huidige exploitatievorm en dat we op de
thans beschikbare informatie geen vertrouwen hebben in een overname van de
exploitatie door Coulissen BY
Erop vertrouwende

u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
H. de Boer
Voorzitter bestuur Schaffelaartheater

