Samenwerking Theaters LUDENS en VEUR
In de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg van 30 oktober 2018 is bij het vaststellen van de programmabegroting
2019-2022 motie 17 ingediend, welke op 13 november 2018 bij het raadsforum is aangenomen. Deze motie had
betrekking op het feit dat Stichting Het Veur Theater heeft aangegeven zonder een kleine structurele subsidie niet door te
kunnen gaan en voornemens te zijn per juli 2019 de huur op te zeggen.
In deze motie is het college door de raad opgedragen een onderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid en consequenties
van een structurele subsidierelatie met Het Veur Theater. Dit onderzoek moet een basis vormen voor een discussie binnen
de raad over het huidige cultuurbeleid en vormt de input voor eventuele aanpassingen van het cultuurbeleid en de nieuw
vast te stellen cultuurvisie.
Naar aanleiding van de wens vanuit de raad en vanuit Het Veur Theater heeft Het Veur Theater gesprekken geïnitieerd
met Theater Ludens om een mogelijke samenwerking te bespreken. Hierin is naar voren gekomen dat Theater Ludens ook
in zwaar financieel weer verkeert. De gesprekken hebben op 23 mei 2019 geresulteerd in een overleg tussen de wethouder
Cultuur van de Gemeente Leidschendam-Voorburg en de besturen van Stichting Theater LUDENS en Stichting Het
VEUR Theater. Gesproken is over de samenwerking van beide theaters in het licht van de grenzen aan de subsidiering
door de gemeente en het zekerstellen van een kwalitatief goede theatervoorziening voor Leidschendam-Voorburg.
Insteek van de gemeente is een stabiele samenwerking op alle fronten tussen de theaters.
De besturen van Stichting Theater LUDENS en Stichting Het VEUR Theater spreken hierbij uit een verregaande
samenwerking aan te gaan voor oktober 2019 en een samenwerkingsconvenant op te stellen. Tevens hebben de beide
theaters de ambitie om in de toekomst tot een organisatie te komen. Voorwaarde is dat de gemeente het middels een
structurele subsidie financieel mogelijk maakt dat de beide theaters een duurzame theatervoorziening kunnen leveren.
Kenmerken samenwerkingsconvenant
• Uitzoeken hoe de verantwoordelijkheid voor de theaters blijft bij de theaters
• Afstemming programmering, publiciteit, kaartverkoop, inkoop, vrijwilligers
• Delen van kennis
• doorrekenen financiële haalbaarheid LUDENS en VEUR gezamenlijk zonder en met een andere maatschappelijke
partner
• uitzoeken of en hoe programmering en contractering zakelijk duidelijk vanuit “één mond”, één organisatie (wens
gemeente en Ludens) uitgevoerd kunnen worden

fasering
Fase 1
GO/ NO GO
beslissing
fase 2

periode
Juli ’19 – sept ‘19
Sept ‘19

doel en acties
Opstellen samenwerkingsconvenant
Ondertekenen samenwerkingsconvenant

Sept ’19 –okt ‘19

fase 3

okt ’19 – feb ‘20

GO/ NO GO
beslissing
fase 4

feb ‘20

Uitvoeren samenwerkingsconvenant: PR-uitingen samenvoegen
(brochures, foyer-tv, nieuwsbrieven, social media)
Uitvoeren samenwerkingsconvenant: vormgeven
programmering en contractering voor LUDENS en VEUR in
samenhang voor seizoen ’20 – ’21
Wenselijkheid vorming één organisatie

feb ’20 – jun ‘20

bij GO: uitwerken één organisatie
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