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Onderwerp
Subsidie 2019 Stichting "Munttheater"

Voorstel
voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal€ 1.318.243,- aan stichting
"Munttheater" conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Het bestuur van stichting "Munttheater" heeft op 26 april 2018 de subsidieaanvraag 2019
aangeboden (zie bijlage).

Beoogd effect/doel
Subsidiebudget inzetten voor activiteiten, die voorzien in een professioneel podium, dat
relevant is voor de gemeente Weert.

Argumenten
Stichting "Munttheater" heeft conform de'algemene subsidieverordening, en
'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2Ot7' de subsidieaanvraag 2019
aangeboden.

Het Munttheater ontvangt van de gemeente Weert een jaarlijkse subsidie. Een groot
gedeelte van dit bedrag is voor de dekking van de vaste lasten zoals huisvesting en
personeel. Daarnaast genereert het Munttheater eigen inkomsten door kaartverkoop
en inkomsten uit verhuur.
Eind 2017 heeft u kennis genomen van de knelpunten met betrekking tot de exploitatie
van het Munttheater voor de komende jaren (B&W voorstel DJ-98040). Om zicht te krijgen
op de mogelijkheden voor een structurele oplossing voor de meerjarenexploitatie van het
Munttheater is een financiële analyse gemaakt. Hiervan heeft u op 13 maart 2018 kennis
genomen (B&W voorstel DJ-475951). Naar aanleiding van deze analyse heeft u in uw
begroting 2019 een sluitende exploitatie voor de bovenlokale voorziening Munttheater als
speerpunt benoemd en bij de prioriteiten een bedrag opgenomen van € 150.000,- als
structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie aan het Munttheater. Bij de
Weert,
12 februari 2019
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begrotingsbehandeling op 7 november 2018 is de raad met deze verhoging akkoord
gegaan.

Jaarlijks wordt een beschikking afgegeven voor het betreffende tijdvak, conform de
'subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2Ot7'.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De berekening van het subsidie 2019 is voor uw informatie bijgevoegd. In de begroting
2019 van stichting "Munttheater" is een subsidie van de gemeente Weert opgenomen van
€ 1.265.000,- exclusief index.
Het maximaal totaal subsidie van € 1.318.243,- wordt voor € L.287.643,- tcn laste
gebracht van de begrotingspost Theateracc./podiumkunsten (grootboeknummer
5.40.0000 Theateracc./podiumkunsten, kostencategorie 6.42.5029 Subsidie cultureel
centrum). Het resterende bedrag van € 30.600,- kan in 2019 ten laste worden gebracht
van de begrotingspost Evenementenfonds podiumkunst (grootboeknummer 5.41.2001
Evenementenfonds podiumkunst, kostencategorie 6.42.5057 Subsidie vlakke vloer
Munttheater).

In de subsidieaanvraag van het Munttheater wordt gevraagd om een suppletiebedrag van
€1L7.93I,-. In deze aanvraag is de actualisatie van het MOVP nog niet meegenomen. Op
23 augustus 2018 heeft het Munttheater een toelichting gegeven op het geactualiseerde
Mee{arenonderhoudsplan. Uit de actualisatie blijkt dat het Munttheater een extra bedrag
nodig heeft tussen de € 22.925,- (niveau 3) tot € 37.3L6,- (niveau 2).
Vooreen representatieve publieksfunctie behorende bij een theater is niveau 2 passend.
Om die reden heeft uw raad besloten om het subsidiebedrag structureel op te hogen tot
een totaalbedrag van € i.50.000,-.

Uitvoering/evaluatie
Gedurende het subsidie jaar zal regelmatig geëvalueerd worden hoe de middelen voor de
versterking van de financiële positie worden ingezet.
Op basis van de jaarstukken zal beoordeeld worden of stichting "Munttheater" voldoet aan
de voorwaarden die, conform de subsidieverordening, worden gesteld aan de professionele
instellingen. Op basis hiervan en de aanvraag van stichting "Munttheater" zal vaststelling

van de subsidie 2019 door uw college plaatsvinden.
Comm

unicatie/ partici patie

Het bestuur van stichting "Munttheater" d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de
hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel consulent)

Extern:

Het bestuur van stichting "Munttheater"
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Subsidieaanvraag met begroting 2019
Conceptbeschikking met berekening subsidieverlening 2019
Schema voorschotbetalingen 2019
Actualisatie MOVP
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