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Onderwerp
Subsidie 2020 Stichting "Munttheater".

Voorstel
1. Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal € 1.359.059,- aan Stichting

"Munttheater" conform bijgevoegde conceptbeschikking.
2. Kennis te nemen van het visiedocument.

Inleiding
Het bestuur van stichting "Munttheater" heeft op 6 mei 2019 de subsidieaanvraag 2O2O
ingediend.

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

Argumenten
Stichting "Munttheater" heeft conform de'Algemene Subsidieverordening Weert 2017' en
'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2OL7' de subsidieaanvraag 2O2O
ingediend.

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. Met ingang van 2019 heeft de raad het subsidiebedrag
structureel met € 150.000,- verhoogd.

Het Munttheater heeft op 1 april 2019 het visiedocument 2019 - 2022 'Munttheater
midden in de Weerter samenleving'vastgesteld. Deze visie sluit aan op de visie zoals die
is geformuleerd in de Routeplanner Cultuur van de gemeente Weert: "Cultuur draagt bij
aan waardecreatie, ontmoeting, innovatie en creativiteit welke voor een aantrekkelijke
woonomgeving in de toekomst essentieel zijn".
De missie uit het vorige visiedocument is nog steeds van kracht:
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"Het Munttheater is het meest gastvriie en gezelligste theater van Limburg"'
Om deze missie nieuwe inhoud en kracht te geven heeft het Munttheater een visie
geformuleerd op 4 focusgebieden:
1. Consortium Noord- en Midden Limburgse Theaters
2. Van huurder naar strategische partner
3. Munttheater heeft een sociaal gezicht en
4. Munttheater: een theater van deze tijd.
Samengevat wil het Munttheater een theater zijn dat samenwerkt om meer te bereiken,
zich als een partner opstelt, een sociaal gezicht heeft en zich opmaakt voor een duurzame
toekomst. In het visiedocument, dat ter kennisname als bijlage 4 aan dit voorstel is
toegevoegd, zijn de doelstellingen en de strategie verder uitgewerkt.

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 2O2O is voor uw informatie bijgevoegd.
In de begroting 2020 van Stichting "Munttheater" is een subsidie van de gemeente Weert
opgenomen van € 1.359.059,- inclusief index (zie bijlage 1).

De maximaal totale subsidie van € 1.359.059,- wordt voor € L.327.935,- ten laste
gebracht van de begrotingspost Theateracc./podiumkunsten (grootboeknummer
5.40.0000 Theateracc./podiumkunsten, kostencategorie 6.42.5029 Subsidie cultureel
centrum). Het resterende bedrag van € 31.124,- wordt in 2020 ten laste gebracht van de

beg rotingspost Evenementenfonds podiumkunst (g rootboeknummer 5.4 1'200 1

Evenementenfonds podiumkunst, kostencategorie 6.42.5057 Subsidie vlakke vloer
Munttheater).

Na de subsidieverlening aan Stichting "Munttheater" resteert er geen bedrag meer in de

budgetten'Theateracc./podiumkunsten/Subsidie cultureel centrum'en'Evenementenfonds
podiumkunst/Subsidie vlakke vloer Munttheater'uit de conceptbegroting 2020.
M.b.t. de subsidieverlening wordt het voorbehoud van vaststelling van de begroting 2020
gemaakt.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Gedurende het subsidie jaar zal regelmatig geëvalueerd worden hoe de middelen voor de

versterking van de financiräle positie worden ingezet.

Op basis van de aangeleverde jaarstukken zal beoordeeld worden of stichting
"Munttheater" voldoet aan de geldende verplichtingen die conform de'Algemene wet
bestuursrecht', de'subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017'en de

vastgestelde cultuurnota worden gesteld aan de professionele instellingen.
Op basis hiervan en de aanvraag van stichting "Munttheater" zal vaststelling van de

subsidie 2020 door uw college plaatsvinden.

Comm un icatie/ pa rtici patie
Het bestuur van Stichting "Munttheater" d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de

hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
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Intern:
P. Vos (beleidsadviseur financiën)
Lusan Korten (vastgoedmedewerker)

Extern:
Het bestuur van stichting "Munttheater"

Bijlagen:
1. Subsidíeaanvraag met begroting 2020
2. Conceptbeschikking met berekening subsidieverlening 2020
3. Schema voorschotbetalingen 2020
4. Visiedocument 2019 - 2022
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