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Onderwerp
Tussentijdse managementrapportages "Stichting Bibliocenter", "stichting Munttheater en
"Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie"

Voorstel
Besluiten om:

1. De tussentijdse managementrapportages van "stichting Bibliocenter", "stichting
Munttheater Weert" en "Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie"
voor kennisgeving aan te nemen.

2. Inzake het structurele financiële probleem bij het Munttheater de Raad te
informeren middels een informatiesessie in januari 2OL7 en vervolgens voor 2OL7
éénmalig financiële dekking te zoeken via een separaat raadsvoorstel. Voor
structurele middelen, vanaf 20L8, zal via de voorjaarsnota 2077 budget gevraagd
worden.

Inleiding
In de Cultuurnota van de gemeente Weeft is het uitgangspunt opgenomen dat de subsidie
niet is "gericht op instandhouding van de professionele instellingen, maar op het leveren
van prestaties". Naast jaarverslagen en begrotingen dienen de professionele instellingen
tussentijdse managementrappoftages te overleggen. Dit is opgenomen in artikel 3.3 van
de uitwerkingsovereenkomsten. "Stichting Munttheater Weert" en "stichting Regionaal
Instituut Cultuur- en Kunsteducatie" hebben hun tussentijdse managementrapportage
over de periode januari tot en met augustus 2016 ingediend. "stichting Bibliocenter" heeft
hun tussentijdse managementrapportage over de periode januari tot en met juni 2016
ingediend. Deze rapportages kunt u vinden in de bijlagen.

Beoogd effect/doel
Binnen het brede terrein van Welzijn worden beleidsdoelstellingen op het gebied van
onder andere sport, welzijn en cultuur, nagestreefd. Om organisaties de gelegenheid te
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bieden uitvoering te kunnen geven aan activiteiten die bijdragen aan het bereiken van
deze beleidsdoelstel I i ngen verstrekt de gemeente su bsid ies.

Argumenten
Stichting Bibliocenter
De rapportage van Stichting Bibliocenter bestaat uit een exploitatierekening. De inkomsten
en uitgaven verlopen in lijn met de begroting 20L6 met enkele afwijkingen.
Doorde reorganisatie, die in 2015 is ingezet, blijven de kosten (€236.403,-) en de baten
(-/- €,228.661,-) over het 1e half jaar fors onder de begrotlng. De voorzlene dallng van de
baten was immers de aanleiding tot de reorganisatie. Het tweede kwartaal wordt hierdoor
afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 7.742,-. De prognose voor heel 2016
bedraagt € 5.000,- positief. Daarbij heeft Stichting Bibliocenter de seizoensinvloed
voorzichtigheidshalve buiten beschouwing gelaten. Wanneer deze wel wordt meegerekend
verwacht men een positief resultaat van € 15.000,- in 2016.
Over de verrekening van de frictiekosten m.b.t. de reorganisatie wordt op dit moment nog
overleg gevoerd.

Stichtinq Munttheater Weert
De rappoftage van het Munttheater bestaat uit een exploitatierekening die voorzien is van
een korte toelichting. Uit de prognose voor het hele jaar 2016 blijkt dat het Munttheater
een exploitatietekort, op basis van bijgevoegde tussentijdse rapportage, verwacht van
€ 43.541,-. Dit heeft meerdere oorzaken, waaronder geen verhuuropbrengsten tijdens de
onderhoudsperiode, extra kosten voor het Munttheater tijdens de onderhoudsperiode,
lange zomer waardoor lagere kaartopbrengst in oktober, onontkoombare personeelskosten
door ziekte en beëindiging contract, en concurrerende activiteiten van Franciscushuis en
Theater de huiskamer.

In structurele zin blijkt het huurdersonderhoud een kostenpost in de begroting en
jaarrekening te zijn die onvoldoende kan worden afgedekt. Omdat een dekkende
exploitatie voorrang heeft, geeft het Munttheater aan jaren achter elkaar uit te voeren
werkzaamheden in de planning vooruit geschoven te hebben. Met een cumulatie van niet
uitgevoerd huurdersonderhoud tot gevolg. Daar waar bepaalde jaren wel een positief
exploitatiesaldo is gerealiseerd (2013 en 2014) heeft een extra dotatie plaatsgevonden
aan de voorziening van het MOVP. In het verleden is tussen de gemeente Weeft en het
Munttheater diverse malen gesproken over dit tekort voor huurdersonderhoud.
In belangrijke mate is het een probleem dat bij het'ondernemingsrisico'van het
Munttheater behoort te liggen.

Met het verwachte negatieve resultaat bereikt de algemene reserve eind 2016 nagenoeg
het nulpunt (€43.582,- -/- €43.541,- = € 41,-). De belangrijkste oorzaak hiervan is

structureel van aard waardoor het Munttheater als enige mogelijkheid nu nog ziet om
bezuinigingen op het primaire proces door te voeren (bijvoorbeeld minder voorstellingen /
verschraling van het aanbod). Effecten daarvan zullen niet eerder dan het seizoen
2Ot7/2OLg gerealiseerd kunnen worden. Nu het probleem van het huurdersonderhoud
negatief gaat raken aan de door de gemeente Weert gesubsidieerde activiteiten is het van
belang om tot een structurele oplossing voor de komende jaren te komen.

Stichtinq RICK
De rapportage van het Rick bestaat uit een financieel overzicht van de
"uitvoeringskosten", "overhead kosten" en "plaatselijke kosten" en de opbrengsten u¡t
"subsidie" en "eigen bijdrage".

Uit de ingediende financiële rapportage, geëxtrapoleerd naar 31.t2.20L6, blijkt dat het
Rick een positief resultaat van € 37.615,- verwacht.

Eind 2015 bedroeg de Algemene Reserve voor de gemeente Weert € 59.159,-
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Kanttekeningen en risico's
Stichting Munttheater Weert
Het college wordt voorgesteld om de Raadscommissie in januari te informeren over de
financiële situatie bij het Munttheater middels een informatiebijeenkomst voor de Raad

Ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst voor de Raad zal een presentatie
plaatsvinden door de betrokken ambtenaren in een nader te bepalen collegevergadering

Stichting RICK
Het RICK heeft een bezuinigingsopgave van € 300.000,- (€ 100.000,- in 2017 en
€ 200.000,- in 2018). Voor 2Ot7 geldt dat RICK heeft aangegeven over voldoende
weerstandsvermogen te beschikken om het deel van de bezuiniging dat niet binnen
herhuisvesting gerealiseerd kan worden, op te vangen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Uit de prognose voor het hele jaar 2016 blijkt dat Stlchting Regionaal Instituut Cultuur- en
Kunsteducatie een positief exploitatieresultaat van € 37.7L5,- verwacht.
Stichting Bibliocenter verwacht een positief exploitatieresultaat van € 5.000,-.
Stichting Munttheater maakt melding van een verwacht exploitatieresultaat van € 43.541,-
negatief.

Uitvoering/evaluatie
Bij de aanbieding van de jaarstukken 2016 zullen de definitieve jaarcijfers 2016 van
"Stichting Bibliocenter", "Stichting Munttheater Weert" en "stichting Regionaal Instituut
Cultuur- en Kunsteducatie" gepresenteerd worden.

Comm un icatie/participatie
Het bestuur van Stichting Munttheater Weert, Stichting Bibliocenter en Stichting Regionaal
Instituut Cultuur- en Kunsteducatie d.m.v. bijvoegde brief op de hoogte brengen van uw
besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel consulent)
J. Hengst (beleidsadviseur cultuur)
M. van de Ven (senior beleidsadviseur OCSW)
W. Truyen (beleidsadviseur OCSW)

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Managementrappoftage Stichting Bibliocenter
Managementrapportage Stichting Munttheater Weert
Managementrapportage Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
Conceptbrief aan Stichting Bibliocenter
Conceptbrief aan Stichting Munttheater Weert
Conceptbrief aan Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
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Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en
Kunsteducatie
T.a.v. het bestuur
Postbus 282
6000 AG WEERT

weert, 02 0EC.20,10

Onderwerp
Ons kenmerk

2e managementrapportage 20 16
zlL6/O295Or

Geacht bestuur,

Wij hebben uw managementrappoftage over de periode tot en met augustus 2016
ontvangen. Deze hebben wij in de collegevergadering van 8 november 2016 voor
kennisgeving aangenomen.

Uit de prognose voor het hele jaar 2016 bl¡jkt dat Stichting Regionaal Instituut Cultuur-
en Kunsteducatie verwacht af te sluiten met een positief resultaat van € 37.615,-.

Zoals gebruikelijk zal het subsidie 2016 van Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en
Kunsteducatie definitief worden vastgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2016

Als u hierover vragen heeft, kunt u de behandelend ambtenaar, Twan Joosten,
rechtstreeks berei ken op telefoonnu m mer (0495)575488.

Met vriendelijke groet,
burge en wethouders,

M.H.F

h
gemeentesecretaris

apen

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weeft . n I - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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Stichti ng "Mu nttheater"
T"a.v. het bestuur
Postbus 210
6000 AE WEERT

weert, 02 0EC.2016

Onderwerp
Ons kenmerk

: 2e managementrapportage 2016
: Z/L6{O295OL
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Geacht bestuur,

Wij hebben uw managementrapportage over de periode tot en met augustus 2016
ontvangen. Deze hebben wij in de collegevergadering van 8 november 2016 voor
kennisgeving aangenomen.

Uit de prognose voor het hele jaar 2016 bl¡jkt dat Stichting "Munttheater"
een negatief resultaat verwacht van € 43.541,-. U geeft aan dit negatieve
exploitatieresultaat ten laste te brengen van de algemene reserve. Met het verwachte
resultaat in 2016 bereikt de algemene reserve het nulpunt. Artikel4.l van de
uitwerkingsovereenkomst vermeldt dat u bij een negatieve risicoreserve een plan van
aanpak dient op te stellen waaruit blljkt hoe en op welke termijn dit tekort wordt
opgelost. Dit plan heeft de goedkeuring nodig van het college van burgemeester en
wethouders.

Naar aanleiding van bovenstaande zal de Raadscommissie in januari worden
geinformeerd over de financiële situatie bij uw stichting middels een informatiesessie

Zoals gebruikelijk zal de subsidie 2016 van Stichting "Munttheater"
definitief worden vastgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2016.

Als u hierover vragen heeft, kunt u de behandelend ambtenaar, Twan Joosten,
rechtstreeks berei ken op telefoonnu m mer (0495) 575488.

Met vriendelijke groet,
bu ders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te : www.weert. n I - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert

A.M.
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Geacht bestuur,

Wij hebben uw managementrapportage over de periode tot en met augustus 2016
ontvangen. Deze hebben wij in de collegevergadering van 1 november 2016 voor
kennisgeving aangenomen.

Uit de prognose voor het hele jaar 2016 blijkt dat Stichting Bibliocenterverwacht af te
sluiten met een positief resultaat van € 5.000,-.

Zoals gebruikelijk zal de subsidie 2016 van Stichting Bibliocenter definitief worden
vastgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2016.

Als u hierover vragen heeft, kunt u de behandelend ambtenaar, Twan Joosten,
rechtstreeks berei ken op telefoonnu m mer (0495) 575488.

Met vriendelijke groet,
burgemeeste wethouders,

Stichting Bibliocenter
T.a.v. het bestuur
Wilhelminasingel 250
6001 GV WEERT

weeft, 02 0EC.2016

Onderwerp
Ons kenmerk

2e managementrapportage 20 16
zl16/0294t9
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Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 O49S of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te : www.weert. n I - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert
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M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

.A.M


