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Onderwerp: Financiële situatie Stadsschouwburg
Toelichting bij de vragen:

In mei 2016 ontving de raad een collegebericht waarin melding werd gemaakt van de zwakke
vermogenspositie van de Stadsschouwburg. Op 27 oktober 2016 is er tijdens het actualiteitenuurtje
gesproken over het conflict bij de Stadsschouwburg tussen het bestuur en de directeur en opnieuw
over de zwakker wordende vermogenspositie.
Op 7 februari jl. hebben we antwoorden ontvangen op de raadsvragen van Groenlinks over de
Stadsschouwburg en werd gemeld dat het tekort momenteel € 500.000,- bedraagt en dat er
maatregelen worden genomen om dit tekort weg te werken.

Vraag 1

Het conflict tussen het bestuur van de Stadsschouwburg en de directeur is nog steeds niet definitief
beslecht en dat betekent dat de interim directeur nog steeds wordt ingehuurd.
a. Tot hoelang is deze interim directeur aangesteld;
b. is het college daarin gekend?;
c. in hoeverre wordt de vermogenspositie van de Stadsschouwburg hierdoor nog verder
verzwakt?
Antwoord vraag 1

Het bestuur heeft ons in bestuurlijk overleg geïnformeerd dat de interim directeur tot medio 2017 is
aangesteld. De kosten hiervan zijn door de Stadschouwburg verwerkt in de bij ons ingediende
sluitende begroting 2017.
Vraag 2

De gemeente houdt toezicht op de Stadsschouwburg d.m.v. het bespreken van
kwartaalrapportages. Het bestuur van de Stadsschouwburg neemt maatregelen om in de eerste
helft van 2017 de kosten te kunnen drukken.
a. Wat is het verwachte financiële effect van deze maatregelen?
b. Verbetert dit significant de vermogenspositie?
Antwoord vraag 2

De maatregelen zijn gericht op het verlagen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten.
Dit leidt tot een begroot positief resultaat van € 137.000 in 2018 en € 147.000 in 2019. Als deze lijn
kan worden vastgehouden is het eigen vermogen in 2021 weer positief.
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Vraag 3

Voelt het college zich genoodzaakt om een actievere rol te nemen in het toezicht houden van de
Stadsschouwburg teneinde een extra subsidie te kunnen voorkomen?
Antwoord vraag 3

De Stadsschouwburg houdt ons ook in 2017 door middel van kwartaalrapportages op de hoogte
van de financiële stand van zaken van de organisatie. Daarnaast wordt in de jaarstukken specifiek
aandacht besteed aan de continuïteit.
Gezien de financiële problematiek en de daarmee gepaard gaande risico’s voor de continuïteit,
wordt daarnaast een review uitgevoerd op het cijfermateriaal dat is aangeleverd voor de periode
2017-2019. Hiermee willen wij een onafhankelijk beeld krijgen van de aannames die ten grondslag
liggen aan de begroting en de effectiviteit van het door de Stadsschouwburg ingezette
bijstellingsbeleid.
Vraag 4

Anticipeert het college al op een extra subsidieaanvraag door de Stadsschouwburg of zet het
college in op een kostenbesparing?
Antwoord vraag 4

Anticiperen op een extra subsidieaanvraag is op dit moment niet aan de orde. In 2017 moet blijken
of de maatregelen van de Stadsschouwburg om de kosten te reduceren en de inkomsten te
verhogen voldoende effect hebben.
Vraag 5

Als raad worden wij via de bestuursrapportages slechts indirect geïnformeerd over de financiële
situatie van de Stadsschouwburg.
Graag ontvangen wij de door de Stadsschouwburg ingediende meerjarenbegroting en de
goedgekeurde jaarcijfers over 2013, 2014, 2015 en wanneer deze beschikbaar komen over 2016,
alsmede de verklaringen over deze jaren van de accountant.
Antwoord vraag 5

Wij zullen u de stukken via de griffie ter beschikking stellen.
Vraag 6

Destijds is melding gemaakt van een onderzoek t.a.v. de bedrijfsvoering van de Stadsschouwburg.
Graag ontvangen wij de rapportage van dit onderzoek, alsmede het commentaar van het college
daarop.
Antwoord vraag 6

Het is voor ons niet helder op welk eerder onderzoek wordt gedoeld. Als het hier gaat om
onderzoeken die door de Stadsschouwburg zelf zijn uitgevoerd is het niet aan ons om deze
openbaar te maken.
Wij zullen u informeren over de resultaten van de review die wordt uitgevoerd op het cijfermateriaal
van de Stadsschouwburg.
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