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ADVIES
Aan stichting het cultureel centrum Venray voor het seizoen 2021-2022 een periodieke subsidie van € 847.578 te
verlenen voor de activiteiten zoals vastgelegd in de maatwerkafspraken.

B en W Adviesnota
Samenvatting
Voor het aanvragen van subsidie dient Stichting cultureel centrum Venray (schouwburg) voor het einde
van het jaar een subsidieaanvraag in te dienen voor het nieuwe seizoen. Op 8 februari 2021 hebben wij
de aanvraag en de begroting 2021/2022 ontvangen. De aanvraag kan daarmee in behandeling genomen
worden. Met dit voorstel verlenen we voor het seizoen 2021-2022 subsidie.
Coronacrisis
De gevolgen van de Coronacrisis zijn groot voor de culturele sector. Ook voor de Venrayse schouwburg.
Gevolg is onder meer dat de voorliggende begroting niet actueel is. Een actuele betrouwbare begroting is
op dit moment (nog) niet mogelijk, vanwege de vele onzekerheden, zoals onduidelijkheden over de
kosten van de gecancelde voorstellingen, de reeds verkochte kaarten, uitwerking van steunmaatregelen,
et cetera.
Juist in deze tijd is het wel van belang dat continuering van de subsidie plaatsvindt zodat aan alle
betalingsverplichtingen voldaan kan worden. Een en ander ook conform oproep vanuit de landelijke
overheid. De landelijke maatregelen worden nu gaandeweg versoepeld en er zijn ook steunmaatregelen
specifiek voor de culturele sector afgekondigd. Ook wij zijn bezig met een steunregeling voor de
schouwburg (zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 1 juli 2021 afgehandeld). Er is regelmatig overleg
tussen schouwburg en gemeente over de gevolgen van corona en de (financiële) ontwikkelingen.
Maatwerkafspraken
Op grond van het gestelde in de kadernota Kunst en cultuur werden de volgende afspraken met de
instelling gemaakt. De Schouwburg:
- werkt samen met Cultura Venray, Odapark en The B,
- legt verbindingen met het bedrijfsleven,
- faciliteert en ondersteunt lokale verenigingen,
- ontwikkelt programma’s en activiteiten/workshops voor 14 tot 18 programma’s/activiteiten voor
kinderen van het basisonderwijs (blok van 1 á 2 uur voor Cultuur in de Klas),
- werkt samen met theaters in Midden en Noord Limburg,
- ontwikkelt Theater-Test- schoolvoorstellingen, geeft rondleidingen, organiseert musical/theater
workshops, organiseert eindejaar voorstelling,
- voorziet in een eigentijds, kwalitatief, laagdrempelig en gevarieerd aanbod van gemiddeld 100
voorstellingen voor zo’n 65.000 bezoekers (bekostiging van professionele voorstellingen is
budgettair neutraal),
- stelt de voorziening beschikbaar voor amateur- en semi professionele producties,
- stelt de voorziening beschikbaar voor lokale verenigingen en amateurtoneel,
- vormt een spilfunctie voor het sociale en culturele leven in Venray (verhuringen, meedenken)
Nieuwe Kunst- en cultuurnota
Het huidige beleid is geëvalueerd besproken in de raadsvergadering van 11 februari 2020. Het nieuwe
beleid inclusief uitvoeringsagenda wordt voor de zomer 2021 voorzien.

Beoogd resultaat
De (theater)activiteiten via subsidieverlening aan de schouwburg mogelijk maken, om hiermee de
gemeentelijke doelen te realiseren.

Argumenten
Voor het uitvoeren van de activiteiten van de schouwburg die gericht zijn op de drie afgesproken pijlers
van de kadernota kunst en cultuur (vastgelegd in bijgevoegde maatwerkafspraken) wordt subsidie
verleend. Ook in de periode, waarbij weer gedeeltelijke openstelling mogelijk is, kunnen deze activiteiten
(deels) worden uitgevoerd. In de verantwoording en de tussentijdse rapportages wordt nader geduid in
hoeverre de activiteiten in deze coronatijd uitgevoerd konden worden.
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Risico’s
Voor het succesvol realiseren van activiteiten is de schouwburg afhankelijk van individuele bezoekers,
bedrijven, artiesten en verenigingen/instellingen. Door de coronacrisis zijn er op dit moment veel
onzekerheden. Eventuele opening en de voorwaarden die daarbij worden gesteld voor de bedrijfsvoering
zullen financiële consequenties hebben.

Kanttekeningen
1. Ook voor in ieder geval een groot deel van 2021 zal de coronacrisis bepalend zijn voor wat de
mogelijkheden zijn qua activiteiten. In de diverse overleggen met de instelling zal bekeken worden
welke gevolgen de maatregelen hebben voor de uitvoering van de maatwerkafspraken en welke
alternatieven voorhanden zijn. Bij de vaststelling van de subsidie zal dan bekeken worden welke
activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en welke invloed de coronacrisis heeft gespeeld.
2. In de begroting van de schouwburg is de coronasubsidie van de gemeente al opgenomen. Hierover
dient evenwel nog een besluit te worden genomen.
3. Gelet op de vele onzekerheden in de begroting vinden wij het belangrijk om de ontwikkelingen bij
de schouwburg te blijven volgen. Wij hebben dan ook de afspraak gemaakt dat de schouwburg ons
per kwartaal op de hoogte stelt van de (financiële) stand van zaken van de schouwburg. Naast
bestuurlijke overleggen, zijn er ook ambtelijke overleggen. Deze voorwaarden zijn in de
subsidiebeschikking opgenomen.

Communicatie
Er is tenminste twee keer per jaar overleg met de directeur van de schouwburg om de ontwikkelingen te
bespreken.
De schouwburg wordt geïnformeerd via bijgaande beschikking.

Financiële gevolgen
De subsidie past binnen het subsidieplafond in de begrotingspost 65405.
€ 421.048 ten laste van 2021 en € 426.530 ten laste van 2022.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Juridische gevolgen
Tegen dit besluit kan bezwaar worden aangetekend.

Rechtmatigheid
Deze subsidieverlening is gebaseerd op de Algemene Subsidie Verordening gemeente Venray en het
Besluit nadere regels subsidieverstrekking.
Op basis van het besluit van 15 juni 2020 van het college wordt, met toepassing van de artikel 16 van de
Algemene subsidieverordening gemeente Venray (hardheidsclausule), stichting Cultureel Centrum Venray
(schouwburg) toestemming verleend tot het indienen van een jaarrekening met goedkeurende
accountantsverklaring, waarbij de doelmatigheid en rechtmatigheid wordt getoetst met een
oordeelsonthouding voor de horeca.

Fatale termijnen
Uiterlijk 1 juli 2021.

Vervolgtraject besluitvorming
Zodra de schouwburg inzichtelijk heeft wat de financiële consequenties zijn van de coronacrisis wordt u
hierover geïnformeerd.
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Evaluatie
De subsidie voor het seizoen 2021 – 2022 wordt middels de reguliere verantwoording in 2023 definitief
vastgesteld. Tussentijds vindt periodiek overleg plaats over de voortgang.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Geanonimiseerde beschikking.
Bijlage bij beschikking (maatwerkafspraken).
NIET OPENBAAR beschikking subsidieverlening 2021-2022
NIET OPENBAAR subsidieaanvraag
NIET OPENBAAR meerjarenbegroting.
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Uw kenmerk

Onderwerp

verlening subsidie 2021-2022

Geacht bestuur,
Op 8 februari 2021 ontvingen wij de subsidieaanvraag voor het uitvoeren van culturele,
maatschappelijke en lokale activiteiten in de schouwburg voor het seizoen van 1 juli 2021 tot 1 juli
2022. Op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Venray (ASV) en het Besluit
nadere regels subsidieverstrekking (Bnrs) hebben wij als volgt beslist.
Beslissing
Op grond van de door u overgelegde stukken hebben wij op basis van de kadernota kunst en
cultuur besloten aan uw stichting een periodieke subsidie te verlenen voor het theaterseizoen
2021-2022. De verleende subsidie bedraagt maximaal € 847.578 voor de periode 1 juli 2021 tot en
met 30 juni 2022. Een verdere uitwerking van de uit te voeren activiteiten is verwerkt in de bij
deze beschikking behorende maatwerkafspraken. Dit document wordt geacht deel uit te maken van
deze beschikking. Het bedrag is gebaseerd op het bedrag dat als subsidieplafond in de begroting
van de gemeente is opgenomen.
De inzet van de subsidie wordt tenminste twee keer per jaar in een overleg met u besproken.
In verband met de coronacrisis is het niet zeker of de door u gehanteerde begroting reëel is en
blijft. Om die reden hebben wij de verplichting opgenomen dat u per kwartaal een (financieel)
overzicht geeft van de stand van zaken. Juist in deze tijd is het daarnaast van belang dat
continuering van de subsidie plaatsvindt zodat aan alle betalingsverplichtingen voldaan kan
worden.
Op grond van het gestelde in de kadernota Kunst en Cultuur worden de bijgevoegde
maatwerkafspraken met u gemaakt, want ook in de periode, waarbij weer gedeeltelijke
openstelling mogelijk is, kunnen activiteiten (gedeeltelijk) worden uitgevoerd. Over de
verantwoording van de activiteiten in relatie tot de subsidie in verband met de coronacrisis vindt zo
nodig nog nadere besluitvorming plaats.
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Ook in coronatijd draagt u bij aan de sociale samenhang in Venray, het leggen van verbindingen
met het bedrijfsleven, het bevorderen van de participatie en het versterken van de stedelijke en
economische waarde van de gemeente Venray.
Bij deze verlening gaan we er vanuit dat tevens bijdragen van sponsoren worden ontvangen. De
hoogte van de ontvangen bijdragen kan van invloed zijn op de vast te stellen subsidie (Artikel 1.5
lid 3 Bnrs).
Verplichtingen
U bent verder verplicht om:
-

ons na afloop van het kwartaal te informeren over de (financiële) situatie. Dus uiterlijk 15
oktober 2021 over het 1e kwartaal, 15 februari 2022 over het 2e kwartaal en 15 mei 2022
over het derde kwartaal. Het 4e kwartaal wordt meegenomen in de jaarrekening en
verantwoording van dat seizoen;

-

de bezittingen van uw instelling, het personeel en de bij de activiteiten betrokken vrijwilligers
verzekerd te hebben tegen schade en het risico van wettelijke aansprakelijkheid (artikel 6 sub
e ASV);

-

een zodanige organisatie van uw instelling te hebben dat personeel, vrijwilligers en degenen
waarvoor de activiteiten bestemd zijn invloed kunnen uitoefenen op het beleid (artikel 6 sub b
ASV);

-

medewerking te verlenen aan onderzoeken die op de subsidiering betrekking hebben, indien
wij dit in verband met de subsidiering noodzakelijk achten (art. 6 sub d in samenhang met
artikel 13 lid 3 ASV);

-

een zodanige administratie te voeren dat controle op eenvoudige wijze mogelijk is en om
hierin, indien gewenst, inzage te geven (art. 6 sub c in samenhang met art. 13 lid 2 en 3
ASV);

-

Indien uw instelling gedurende de subsidieperiode subsidie ontvangt van een instantie of van
een fonds dan bent u verplicht dit te vermelden in het door u in te dienen jaarverslag en
jaarrekening.

-

De gemeente Venray wil mogelijkheden en kansen aan elkaar verbinden en streeft bij het
aangaan van financiële verplichtingen met uw organisatie naar een optimale inzet van en
profijt voor haar burgers (Social Return on Investment).

Betaling
Betaling van de subsidie zal, conform artikel 4:95 lid 1 Awb, bij wijze van voorschot, van juli 2021
tot en met juni 2022 in maandelijkse termijnen plaatsvinden op rekeningnummer NL…..
Vaststelling
De verlening van de subsidie moet u zien als een voorlopige toekenning. Door vaststelling van de
subsidie wordt de toekenning van de subsidie definitief. Ik wijs op artikel 1.7 en artikel 1.1 van het
Bnrs.
Daarom moet u vóór 31 december 2022 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen.
Daarna ontvangt u van ons zo snel mogelijk een besluit over de vaststelling. Lever daarvoor het
volgende bij ons in:
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-

een jaarverslag;

-

een jaarrekening; en

-

een balans, voorzien van een verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid van een
accountant als bedoeld in artikel 2: 393, lid 1 Burgerlijk Wetboek en van het
accountantsrapport waarop de verklaring is gebaseerd, met oordeelsonthouding van de
horeca.

Lagere vaststelling, wijziging of intrekking
Het kan zo zijn dat de subsidie lager wordt vastgesteld, of wordt gewijzigd of ingetrokken. In
artikel 4:46, 4:48, 4:49 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikelen 11 lid 4
en 12 van de ASV is beschreven wanneer dit kan gebeuren. U wordt daar uiteraard altijd over
geïnformeerd.
Governance Code Cultuur.
In 2019 is door Cultuur+Ondernemen een onderzoek uitgevoerd naar uw organisatie en naar de
Governance. In de voortgangsgesprekken die met u voor het jaar 2021 zijn gepland zullen de
aanbevelingen van Cultuur+Ondernemen onderwerp van gesprek zijn en dan met name de
doorontwikkeling van uw organisatie hierin.
Beleid Gunnen en Vertrouwen
Op 4 december 2017 is het beleid ‘Gunnen en Vertrouwen’ vastgesteld. Hierin is bepaald dat BVconstructies zijn toegestaan, maar dat de subsidie alleen voor de core business van de
gesubsidieerde instelling mag worden gebruikt.
Planning nieuw beleid kunst en cultuur
Het huidige beleid is geëvalueerd besproken in de raadsvergadering van 11 februari 2020. Het
nieuwe beleid inclusief uitvoeringsagenda wordt voor de zomer 2021 voorzien.
Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij Ingrid Theeuwen (te bereiken via telefoonnummer 0478523495; of via e-mail ingrid.theeuwen@venray.nl
Bezwaarschrift
Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.
Dit kan via www.venray.nl/bezwaarschrift-indienen. Daarvoor heeft u uw elektronische
handtekening (DigiD) nodig. Ook kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u
naar burgemeester en wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray.
In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens
bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en
adres vermeldt. U heeft zes weken om het bezwaarschrift in te dienen. De uiterste datum is zes
weken na de datum waarop wij het besluit verzonden. Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch
in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om
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een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt
u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

Maatwerkafspraken schouwburg 2021-2022
1. Algemeen/ontwikkelingen
a.

b.

In maart 2016 heeft de raad besloten om aan de slag te gaan met de uitvoering van de kunst en cultuurnota en maatwerkafspraken te
maken met de grotere culturele instellingen. De schouwburg is daar een van. In 2017 is de schouwburg verbouwd is er een nieuwe zaal
bijgekomen. Het jaar 2017/2018 wordt nog als overgangsjaar gezien, waarbij afspraken worden gemaakt Vanaf 2018/2019 worden
onderstaande afspraken met de schouwburg gemaakt en zo nodig verder uitgewerkt. De Algemene Subsidieverordening is herzien.
Het aangeven van het effect dat we willen bereiken, is belangrijk. Wat willen we met onze subsidie bereiken. De afspraken die we nu
maken, moeten daar goed op aansluiten.
De coronacrisis maakt dat niet alle activiteiten uitgevoerd kunnen worden en dat het bereik kleiner zal zijn. Ook zijn er veel
onzekerheden nog op dit moment. Aantallen zoals hieronder genoemd, kunnen mogelijk door de Rijksmaatregelen niet gehaald worden.
Voor 2021-2022 vragen wij het cultureel centrum om dat te doen wat binnen de mogelijkheden ligt en ons daarover bij de
kwartaalrapportages te infomeren en in het jaarverslag en de jaarrekening te verantwoorden.

2. Wat willen we als gemeente
Met betrekking tot de pijlers (1. krachtenbindeling, 2. cultuureducatie en talentontwikkeling, 3. goede faciliteiten en lokale infrastructuur
versterken) zoals genoemd in de kunst en cultuurnota is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan een verdere concretisering van het beleid om de
doelstellingen te halen. In onderstaand schema hebben wij dit verwerkt en is aangegeven welke rol de schouwburg hierin vervult.
pijler

Wat willen we
bereiken

1

krachtenbundeling

Wat wordt daarvoor gedaan
(ver)binden
Samenwerken met

Cultura Venray

Odapark

The B
Verbinden met bedrijfsleven

2

Cultuureducatie:
Kennismaken met
kunst en cultuur in
PO/VO Jeugd

Verbinden met verenigingsleven.
Doordat de tarieven te verlagen, is de schouwburg weer toegankelijk voor de
verenigingen. De schouwburg organiseert zelf geen activiteiten voor
verenigingen maar faciliteren en ondersteunt de verenigingen bij hun
activiteiten..
Het ontwikkelen van programma’s, activiteiten en podiumkunsten voor
kinderen van het basisonderwijs, samen met Cultura en basisonderwijs en
passend in het traject Cultuur in de klas
Het ontwikkelen van programma’s, activiteiten en podiumkunsten voor
jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar

Hoe meten we dat?

Wat is hiervoor gedaan?
Uitleg
Hoeveel bedrijven hebben
gebruik gemaakt van de
schouwburg
Aantal verenigingen dat
gebruik heeft gemaakt van
de schouwburg
Invulling standaard blok van
1 à 2 uur voor Cultuur in de
klas
In het jaarverslag wordt
aangegeven welke

De belangstelling voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar is een andere dan de
jongvolwassenen tussen de 18 en de 25 jaar.
Venray heeft, samen met Venlo, een nieuw programmeur aangesteld in de leeftijd
van 35 jaar. Hij heeft veel ervaring in het programmeren voor jongeren.
Continueren van het Theater-Test-Team
Schoolvoorstellingen
Rondleidingen
Musicalworkshops
Theaterworkshops
Eindejaar voorstellingen
3

Goede faciliteiten

Uitleg geven

- Een programmering van een eigentijds en kwalitatief podiumkunstenaanbod
waarbij laagdrempelige en vernieuwende voorstellingen in balans zijn. Dit
culturele aanbod bestaat uit: voorstellingen op gebied van toneel, ballet,
dans en ander bewegingstheater, musicals, muziektheater kleinkunst en
cabaret, jeugdtheater en familievoorstellingen. Begroting van professionele
voorstellingen geschiedt budget neutraal;

Het aantal professionele
voorstellingen in de
theaterzaal bedraagt
gemiddeld 100;

- Beschikbaar stellen van het podium voor amateurproducties en/ semi
professionele producties
- amateur toneel
- semiprofessioneel zijn initiatieven van burgers en verenigingen waar een
(meestal bescheiden) winstoogmerk in zit. Meestal zijn dit producties waarin
wij mede risicodrager zijn. We noemen dit coproducties.

Gelijkblijvend aantal
bezoekers (65.000
bezoekers)

- Het beschikbaar stellen van ruimtes ten behoeve van lokale verenigingen en
amateurtoneel
Lokale infrastructuur
versterken

voorstellingen/workshops
speciaal voor deze
leeftijdsgroep zijn
geprogrammeerd.

Spilfunctie in het sociaal, culturele leven. Een thuis voor veel verenigingen
verhuringen op een andere manier organiseren
meedenken met verenigingen over inzet en ontwikkeling/workshops
geven/kennisdeling
Deskundigheidsbevordering

budget voor schouwburg
2021 (1juli 2021- t/m 31 dec 2021)
2022 (1 januari 2022 t/m 30 juni 2022)

€ 421.048 (restant budget 2021)
€ 426.530 (6/12 x 853.060)

Totaal

€ 847.578

Klanttevredenheidsonderzoek

Aantal voorstellingen

Het aantal lokale
verenigingen dat gebruik
maakt van de schouwburg.

