Aan de Gemeenteraad van de gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
Barneveld
Barneveld, 17 maart 2017
Geachte leden van de Gemeenteraad,
In de Raadsvergadering op 22 maart a.s. neemt u een besluit over het Raadsvoorstel
“Exploitatie- en besturingsvorm Schaffelaartheater”. U wordt gevraagd een
beslissing te nemen over de hoogte van de subsidie voor de theaterseizoenen
2017/18 t/m 2020/21.
Zoals door ons is aangegeven in de vergadering van de Commissie Bestuur, 7 maart
jl., zullen wij, zoals is genoemd in punt 2 van het Raadsvoorstel, voldoen aan het
verzoek om voor 1 mei a.s. te komen met een sluitende meerjarenbegroting met
verantwoorde dekking. In de Commissievergadering hebben wij het verzoek gedaan
om het subsidiebedrag voor het 4e jaar (2020/21) te verhogen met € 50.000 naar
€ 300.000. Graag willen wij dit verzoek in deze brief bevestigen en toelichten.
Ter voorbereiding op het te nemen besluit op 22 maart a.s. heeft u veel informatie
ontvangen. Onze conclusie is dat het Schaffelaartheater het goed doet. Het theater
is de afspraken, zoals deze in het Convenant met de gemeente zijn vastgelegd, op
alle onderdelen ruimschoots nagekomen. Het seizoen 2015/16 is met een positief
resultaat afgesloten en ook dit seizoen draait het theater zowel inhoudelijk als
financieel goed. Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat wij de komende jaren
in staat zijn om met een sluitende begroting een zelfstandig theater van, voor en
door Barneveld in eigen beheer te exploiteren.
Mooi is te constateren dat we de afgelopen tijd extra steun uit de Barneveldse
samenleving ervaren. Wij gaan dit vertalen in onze meerjarenbegroting.
Wij verwachten dat de beoordeling van onze meerjarenbegroting objectief zal
plaatsvinden. Voor het evenwichtig functioneren van het Schaffelaartheater als
cultureel-maatschappelijke instelling is het vertrouwen van u in ons als bestuur
onontbeerlijk.
Wij op onze beurt hebben het vertrouwen dat u de komende woensdag de juiste
beslissing neemt.
Met vriendelijke groet,
H. de Boer
Voorzitter bestuur Schaffelaartheater

