B en W-voorstel
INHOUD VOORSTEL
1. De Raad te informeren over de uitkomsten evaluatie Theothorneregeling via bijgevoegde memo
2. Generieke Podiumsubsidieregeling, op basis van evaluatie Theothorneregeling, verwerken in het
nieuwe cultuurbeleid
3. Opdracht geven om de voorwaarden van voortzetting generieke podiumregeling uit te werken
1 Wat is de aanleiding?
In 2011 is een subsidieregeling ‘Stimulering gebruik Schouwburg Theothorne’ ingesteld. Op verzoek
van de gemeenteraad is er een evaluatie van de Theothorneregeling uitgevoerd.
Op 28 juni 2016 heeft de gemeenteraad aangegeven dat de Regeling ook in 2017 voortgezet wordt en
op 28 maart 2017 heeft de gemeenteraad aangegeven dat vooruitlopend op het nieuwe cultuurbeleid
de Regeling in 2018 wordt gecontinueerd.
Conform de vraag vanuit de gemeenteraad gaat de bijgevoegde memo om de evaluatie
Theothorneregeling. De conclusie is dat de Theothorneregeling heeft voldaan aan een behoefte en
veelvuldig is gebruikt.
Naast de vaststelling van de memo en deze ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad, wordt
geadviseerd om een collegeadvies voor te bereiden hoe en op welke wijze en met welke voorwaarden
een generieke podiumregeling wordt ingesteld m.i.v. 2018. Hierbij dient aandacht besteed te worden
aan de uitvoering van de generieke podiumregeling in relatie tot de huidige risico’s van de
bedrijfsvoering van schouwburgzaal Theothorne en de (mogelijke) rol van de gemeente hierin.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein Meedoen
Programmabegroting
3 Wat willen wij bereiken?
Wij willen de memo evaluatie Theothorneregeling ter kennisgeving aan de gemeenteraad aanbieden,
conform motie Theothorneregeling van 28 juni 2016 en 28 maart 2017.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
De memo evaluatie Theothorneregeling wordt ter kennisgeving aan de Raad aangeboden.
Een generieke podiumregeling wordt uitgewerkt om m.i.v. 2018 ingevoerd te worden. In deze
generieke regeling worden de drie professionele podia: Schouwburgzaal Theothorne, Studio26 en K13
meegenomen.
5 Wat gaat het kosten?
Met de instelling van een generieke podiumregeling dienen we meerdere doelen uit het MJBK Sociaal
Domein, maar specifiek de doelen: voldoende en toegankelijke algemene voorzieningen èn sociale,
sportieve en culturele activiteiten zijn er voor iedereen. In de cultuurnota vindt een afweging plaats
van de structurele financiering van de Regeling. De Raad heeft gevraagd de Regeling in 2018 te
dekken uit de algemene reserve. Het college onderzoekt binnen de begroting de ruimte voor dekking
van de Regeling.
6 Wat zijn de risico’s?
n.v.t.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Er is bij interne als externe partners draagvlak voor zowel de evaluatie van de Theothorneregeling als
de instelling van een generieke podiumregeling.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De evaluatie van de Theothorneregeling is gecommuniceerd met exploitant van Schouwburgzaal
Theothorne, RiQQ, gebruikers, Studio26 en K13.
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9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
n.v.t.
De Steeg,
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