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Bevoegd orgaan

B&W

Ter kennisname Aanbieden via de Griffie aan Commissie Leven

ADVIES
1.

Kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2020-2021 van de schouwburg;

2.

De subsidie aan de schouwburg voor het seizoen 2020-2021 vast te stellen op € 829.738.

B en W Adviesnota
Samenvatting
Op 29 juni 2020 werd aan de schouwburg een subsidie verleend van € 829.738 voor het theaterseizoen
2020-2021. Voor deze subsidie diende de schouwburg de volgende activiteiten te verrichten:
- 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 jarigen,
- ontwikkelt 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 het Theater-Test-Team,
- ontwikkelt schoolvoorstellingen, geeft rondleidingen, organiseert musical/theater workshops,
organiseert eindejaar voorstelling,
- voorziet in een eigentijds, kwalitatief, laagdrempelig en gevarieerd aanbod van gemiddeld 100
voorstellingen voor gemiddeld 65.000 bezoekers per jaar (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),
- voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit.
Vanaf maart 2020 heeft de schouwburg grote gevolgen ondervonden van de coronacrisis. De schouwburg
werd gesloten terwijl de kosten voor artiesten, gebouw en personeel bleven. Dit heeft natuurlijk ook
gevolgen gehad voor gerealiseerde maatwerkafspraken.
Op 23 december 2021 is door de schouwburg de jaarrekening en het jaarverslag voor het seizoen 20202021 ingediend. Deze zijn inhoudelijk beoordeeld ook tegen de achtergrond van de gevolgen van de
Coronacrisis.

Beoogd resultaat
Vaststellen dat de subsidie rechtmatig en doeltreffend werd gebruikt.

Argumenten
1. De subsidie werd rechtmatig en doeltreffend ingezet
Door corona zijn veel voorstellingen vervallen of doorgeschoven naar het seizoen 2022-2023.
Toch hebben er nog een aantal voorstellingen plaatsgevonden op het moment dat dit mogelijk was. Uit
het jaarverslag blijkt dat er 15 professionele voorstellingen en in totaliteit 216 activiteiten en 186
verhuringen zijn gerealiseerd. In de jaren zonder corona was dit ruim het dubbele.
De schouwburg werd bezocht door 8.649 bezoekers in deze periode. Dit staat in schril contrast met het
aantal bezoekers van ongeveer 90.000 vóór de coronacrisis. Ondanks deze cijfers zijn wij van oordeel dat
de subsidie rechtmatig en doeltreffend is ingezet.
2. Er is sprake van een positief resultaat
Dankzij ondersteuning van zowel het Rijk (TOGS, TVL en NOW), de Provincie (projectsubsidie) als de
gemeente (kwijtschelding erfpacht) en besparingen bij de schouwburg kon het boekjaar met een positief
resultaat afgesloten worden. De onzekerheid voor de toekomst zijn nog van dien aard dat het positief
resultaat nodig is voor de doorstart na corona.
3. De schouwburg is een culturele basisvoorziening en voorziet in een behoefte (het beleven van
podiumkunsten) van de inwoners van Venray en de regio.
De schouwburg vervult steeds meer de functie van de huiskamer die haar faciliteiten beschikbaar stelt
voor bv. de amateurkunst. Op deze wijze draagt de schouwburg bij aan de realisatie van de
gemeentelijke doelstellingen, zoals verwoord in het kunst- en cultuurbeleid.
4.Ondersteuning culturele organisaties.

B en W Adviesnota
Door zowel het Rijk als de Provincie is de oproep gedaan om de jaarlijkse subsidies voor de culturele
organisaties te handhaven. Het culturele veld is immers hard getroffen door corona.
Daarnaast is voor de schouwburg de erfpachtcanon kwijtgescholden en betaald uit de extra
coronamiddelen van het Rijk t.b.v. de culturele sector.

Risico’s
Het financieel resultaat is weliswaar positief maar het weerstandvermogen van de schouwburg is nog niet
dermate hoog dat risico’s nihil zijn.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
De schouwburg wordt geïnformeerd via bijgaande beschikking.
Met het bestuur van de schouwburg is tenminste twee keer per jaar bestuurlijk overleg over de
(financiële) stand van zaken.

Financiële gevolgen
De subsidie is reeds volledig betaald.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
Tegen deze beschikking kan bezwaar worden gemaakt.

Rechtmatigheid
Deze vaststelling is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening (ASV) en het Besluit Nadere Regels
Subsidieverstrekking (BNRS).
Op 22 juni 2020 heeft uw college besloten dat stichting Cultureel Centrum Venray (schouwburg) een
jaarrekening kan indienen met goedkeurende verklaring van de accountant, waarbij de doelmatigheid en
rechtmatigheid wordt getoetst met een oordeelsonthouding voor de horeca.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Beschikking
2. NIET OPENBAAR Aanbiedingsbrief
3. NIET OPENBAAR Jaarverslag en jaarrekening 2020-2021

Naslagwerk
N.v.t.

Maatschappelijke ontwikkeling
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Postbus 500, 5800 AM Venray
Telefoon (0478) 52 33 33
Telefax (0478) 52 32 22
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E-mail gemeente@venray.nl

Schouwburgplein 1

Internet www.venray.nl

5801 BV Venray
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Uw kenmerk

Onderwerp

Subsidievaststelling 2020-2021

Geacht bestuur,
In de beschikking van 29 juni 2020 werd een periodieke subsidie verleend ad € 829.738 ten
behoeve van uw organisatie. De subsidie werd verstrekt voor culturele activiteiten in het seizoen
2020-2021. Op 23 december 2021 hebt u, ter verantwoording van de besteding van deze subsidie
het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring naar ons gestuurd. Conform ons
besluit van 22 juni 2020 heeft u toestemming om verantwoording af te leggen met een
goedkeurende accountantsverklaring met oordeelsonthouding van de horeca.
Het indienen van deze stukken geldt, op grond van artikel 1.7 lid 6 van het Besluit nadere regels
subsidieverstrekking, tevens als een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
Op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Venray (ASV) en het Besluit nadere
regels subsidieverstrekking hebben wij hierover als volgt beslist.
Beslissing
Op grond van de door u overgelegde stukken hebben wij besloten de subsidie overeenkomstig de
beschikking tot subsidieverlening vast te stellen (artikel 4:46 lid 1 Algemene wet bestuursrecht,
artikel 11 lid 3 ASV). Uit uw jaarverslag en jaarrekening kunnen we afleiden dat de verleende
subsidie voor de afgesproken activiteiten werd gebruikt, voor zover dit mogelijk was binnen de
geldende coronaregels. Met uw activiteiten heeft u een bijdrage geleverd aan de realisatie van de
gemeentelijke doelstellingen.
De vastgestelde subsidie bedraagt € 829.738 ten behoeve van culturele activiteiten.
Betaling
Er werd reeds, bij wijze van voorschot, een bedrag van € 829.738 aan uw organisatie uitbetaald.
Dit is het volledige bedrag en daarom hoeft er geen betaling meer plaats te vinden.

Wijziging of intrekking
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In bijzondere gevallen kunnen wij de subsidie wijzigen of intrekken. In artikel 4:49 lid 1 van de
Algemene wet bestuursrecht is bepaald wanneer wij dit kunnen doen.
Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij Ingrid Theeuwen. Zij is te bereiken via telefoonnummer
0478-523495, 06-19837139, 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
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,
de burgemeester,

de secretaris,

L.A.M. Kompier

E.G.J. Voorn

