AMENDEMENT 01 van 2018
Aanvullend budget Stadsschouwburg
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 40 Reglement van Orde
een amendement, met als onderwerp ‘Aanvullend budget Stadsschouwburg’, indienen
met betrekking tot het raadsvoorstel nummer: Rs17.00766, behorende bij agendapunt
13 van de raadsvergadering van 25 januari 2018.
Het amendement luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,
In vergadering bijeen op 25 januari 2018 over het onderwerp Stadsschouwburg,
Constaterende:
- Dat de Stichting Stadsschouwburg Velsen (SSV) een zelfstandige
organisatie is, waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft;
- Dat uit het bij dit onderwerp opgestelde raadsvoorstel blijkt dat de SSV in
de afgelopen jaren te maken heeft gehad met een steeds hoger oplopend
exploitatietekort;
- Dat de gemeentelijke toezichthouder heeft vastgesteld dat in 2017 de
nieuwe zakelijk directeur SSV samen met het nieuwe bestuur SSV de
financiële administratie van SSV op orde heeft gebracht;
- Dat de raad van Velsen na lezing van de opgevraagde nadere stukken en
gehoord de toelichting van de vervangende portefeuillehouders voldoende
vertrouwen in de SSV heeft om het ontstane gat in het eigen vermogen
middels een kapitaalinjectie aan te vullen;
- Dat de raad van Velsen middels dit Raadsbesluit bereid is onder condities
extra budget beschikbaar te stellen om de SSV te helpen haar
bedrijfsvoering toekomstbestendig te krijgen;
- Dat de besproken condities niet expliciet zijn opgenomen in het door het
college gedane raadsvoorstel;
- Dat de raad van Velsen er aan hecht, gelet op de ontstane
onduidelijkheden in de communicatie tussen SSV en gemeente in het
verleden, om deze condities expliciet op te nemen in het raadsbesluit.
Besluit:
punt 2 van het voorgestelde besluit Rs17.00766 als volgt te wijzigen:
“2. Een bedrag van maximaal € 500.000 in de Begroting 2018 op te nemen
voor een aanvullend budget voor de Stadsschouwburg. Dit bedrag wordt
beschikbaar gesteld afhankelijk van de financiële ontwikkelingen van de
Stadsschouwburg in 2018 of in de jaren daarna onder de condities dat:
a. De SSV invulling geeft aan de voorgenomen maatregelen voor de
versterking van de organisatie gericht op een duurzaam

toekomstbestendige Schouwburg. Dit betreft de
volgende maatregelen:
 Verbeteren rendement op voorstellingen
 Versterken organisatie en verbeteren effectiviteit van de
organisatie
 Optimaliseren vaste kosten (o.a. contracten)
 Verhogen eigen inkomsten;
b. Er in 2018 maandelijks afstemming plaatsvindt tussen
Stadschouwburg en de toezichthouder over de inhoudelijke
voortgang van de transitie en de financiële gevolgen daarvan;
c. Voor exploitatietekorten die in het jaar 2018 zichtbaar worden de
Stadsschouwburg zelf een dekkings-/bezuinigingsvoorstel doet. Dat
voorstel kan een beroep bevatten op het hier bedoelde bedrag van
€ 500.000;
d. Een verzoek van de Stadsschouwburg voor een aanvullende bijdrage
uit het bedrag van € 500.000 alleen aan het college wordt voorgelegd
indien de toezichthouder hierop positief adviseert. Na elke mutatie
wordt de raad geïnformeerd d.m.v. collegebericht en collegebesluit.”
Toelichting:
Met de komst van nieuwe directie en nieuw bestuur, het op orde brengen van de
financiële administratie en een activiteitenplan voor 2018 wat moet leiden tot
vernieuwing in de bedrijfsvoering in de daaropvolgende jaren, heeft de raad voldoende
vertrouwen gekregen om de SSV te helpen met een kapitaalinjectie.
Voor de raad is het belangrijk dat dit geld niet zondermeer wordt gegeven en daarom
hechten we aan heldere condities waar de SSV aan moet voldoen voordat zij
aanspraak kunnen maken op (een deel van) de €500.000,- gereserveerd voor de SSV
in 2018.
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