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1. Het college besluit om de exploitatiesubsidie aan St. Toneelschuur voor 2010 (seizoen 2009-
2010) vast te stellen op €1.129.979,=.

2. Het college besluit om de subsidie voor huurdersonderhoud voor kalenderjaar 2009 vast te
stellen op €104.208,=.

3. Het college besluit om de subsidie voor huur en servicekosten voor de kalenderjaren 2007 t/m
2009 vast te stellen op €779.510,=, resp. €797.200,= en €816.819,=.

4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
5. Betrokkene ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
6. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissie

Ontwikkeling.
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Onderwerp: Vaststelling subsidie 2010 Stichting Toneelschuur
Reg. Nummer: 2011-56196

1. Inleiding
Voor de Stichting Toneelschuur dient over het theaterseizoen 2009/2010 (het
begrotingsjaar 2010) de subsidie te worden vastgesteld. De vaststelling betreft
zowel de exploitatiesubsidie van het seizoen 2009/2010), de huurderonderhoud-
subsidie van kalenderjaar 2009 alsmede de huursubsidie over 2007-2009.
Ontvangen is de jaarrekening 2009/2010. Deze heeft betrekking op ons
kalenderjaar 2010.
De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring(inclusief
een getrouwheidsverklaring) en tevens is vastgesteld dat de in de jaarrekening
2009-2010 verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van
de financiële rechtmatigheid zoals vermeld in de subsidiebeschikking/ASV van de
gemeente.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit om de exploitatiesubsidie aan St. Toneelschuur voor

2010 (seizoen 2009-2010) vast te stellen op €1.129.979,=.
2. Het college besluit om de subsidie voor huurdersonderhoud voor

kalenderjaar 2009 vast te stellen op €104.208,=.
3. Het college besluit om de subsidie voor huur en servicekosten voor de

kalenderjaren 2007 t/m 2009 vast te stellen op €779.510,=, resp.
€797.200,= en €816.819,=.

4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
5. Betrokkene ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
6. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan

de commissie Ontwikkeling.

3. Beoogd resultaat
Vaststelling exploitatiesubsidie aan St. Toneelschuur voor 2010 (theaterseizoen
2009-2010) en vaststelling subsidie t.b.v. huur- en servicekosten 2007-2009 en
huurderonderhoud over 2009.

4. Argumenten
Inhoudelijke argumenten
De Stichting Toneelschuur heeft in het zevende seizoen in de locatie aan de Lange
Begijnestraat 123.870 bezoekers ontvangen. Dit is een lichte daling van 1,5% ten
opzichte van het voorgaande seizoen; veroorzaakt door het schrappen van
verliesgevende matinee-filmvoorstellingen gedurende de zomermaanden. Deze
daling is goeddeels gecompenseerd door een stijging van het aantal
theatervoorstellingen en -bezoekers.

Film- en theatervoorstellingen 2009-2010 2008-2009 stijging/daling
Aantal theatervoorstellingen 352 349 + 0,9%
Aantal theaterbezoekers 37.693 34.466 + 9,4%
Aantal filmvoorstellingen 2.230 2.337 - 4,5%
Aantal filmbezoekers 77.853 83.363 - 6,6%
Aantal overige evenementen 110 95 + 15%
Aantal bezoekers overig 8.324 7.868 + 5,8%
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Totaal voorst.&evenementen 2.692 2.781 - 3,2%
Totaal bezoekers 123.870 125.697 - 1,5%

De theaterprogrammering van de Toneelschuur richt zich op nieuwe makers, op
gerenommeerde grote theater- en dansgezelschappen en op eigen producties
(Toneelschuur Producties). In totaal werden 352 voorstellingen en 12 besloten
schoolvoorstellingen gegeven. Er gingen 32 theatervoorstellingen in première.

Speciale aandacht in deze programmering is er voor jeugdtheater, voor jongeren
(o.a. Starring en Shoot your Shot) en voor multicultureel aanbod. Ook spelen vele,
artistiek hoog aangeschreven, Vlaamse theatergezelschappen regelmatig in de
Toneelschuur.

Ook dans vormt een belangrijk onderdeel van programmering. Met grote regelmaat
komen toonaangevende choreografen naar de Toneelschuur.

De combinatie van een goed geoutilleerd theater en een eigen productiehuis
(Toneelschuur Producties) zorgt ervoor dat de Toneelschuur er al jaren in slaagt om
op hoog niveau te functioneren. Naast de gemeentelijke subsidie voor de
exploitatie, ontvangt de Toneelschuur subsidie van het rijk t.b.v. Toneelschuur
Producties. Dit productiehuis, dat in 2009-2010 9 producties en 62 voorstellingen
tot stand bracht (o.m. in co-productie met Toneelgroep Amsterdam) vervult een
voorbeeldfunctie in Nederland, hetgeen blijkt uit de verdubbeling van de
rijkssubsidie dat sinds 2009 (tot en met 2012) beschikbaar is. Voortzetting van de
rijkssubsidie na 2012 is echter momenteel nog ongewis.

5. Financiële argumenten
Exploitatiesubsidie
Beschikt en betaald is een bedrag van € 981.056,-. Daarnaast is nog separaat een
bedrag van € 50.000,- ter beschikking gesteld ter ondersteuning in de kosten van
vervanging van de directeur alsmede van € 18.191,- voor de ozb-gebruikers. Tevens
is besloten dat een op de balans opgenomen bedrag van teveel ontvangen
huursubsidie uit oude jaren mag worden aangewend ter versterking van het geringe
weerstandsvermogen.
Het totaal door ons beschikbaar gesteld bedrag van € 1.129.979,- is als zodanig in
de jaarrekening 2009-2010 van de Toneelschuur opgenomen.

Toelichting exploitatierekening 2009/2010 en balans:
Het seizoen 2009/2010 sloot aanzienlijk positiever af dan oorspronkelijk begroot.
Het positief exploitatieresultaat bedraagt € 83.628,- terwijl in de aangepaste
begroting rekening was gehouden met een exploitatieresultaat van € 120.804,-
negatief. Het verschil tussen het definitieve resultaat en de begroting (i.c. €
205.000,-) wordt met name veroorzaakt door incidentele oorzaken (opbouw
weerstandsvermogen en bijdrage vervangingskosten directie van in totaal €
130.000,-) alsmede hogere netto-opbrengsten theater en filmschuur. Daarnaast heeft
het bestuur en directie ook dit jaar noodgedwongen weer een aantal maatregelen
genomen zoals bezuinigingen op de voorstellingskosten, vermindering van het
aantal uren oproepkrachten en een bezuiniging op de algemene kosten.
De vermogenspositie is door het positief resultaat in het seizoen 2009/2010
toegenomen met € 83.628,- en bedraagt per 31-8-2010 nu € 95.705,-. Ten opzichte
van voorgaande jaren is de positie verbeterd, maar mede ook gelet op de komende



3

bezuinigingen en de btw-verhoging per 1 juli 2011 is een buffer van deze omvang
noodzakelijk.

Subsidie huurderonderhoud kalenderjaar 2009:
Voor het kalenderjaar 2009 is een subsidie huurderonderhoud van € 104.000,-
beschikt. De kosten huurdersonderhoud zijn in de jaarrekening 2008/2009 (8/12)
en jaarrekening 2009/2010 (4/12) opgenomen. In de jaarrekening 2009/2010 is als
subsidie onderhoud een bedrag van € 104.208,- opgenomen.
In de beschikking is aan deze subsidie huurderonderhoud de voorwaarde verbonden
dat de jaarlijks resterende bedragen aan een voorziening huurderonderhoud worden
gedoteerd, danwel worden onttrokken in geval van overschrijding. In tegenstelling
tot voorgaande jaren, is deze methodiek in de rekening 2009/2010, op ons verzoek,
nu wel gevolgd. De stand van de onderhoudsvoorziening is t.o.v. vorig boekjaar
met per saldo € 64.457,- toegenomen en bedraagt per 1/8/2010 nu € 177.170,-.

Vaststelling van het subsidie huurdersonderhoud 2010 kan pas in het kader van
vaststelling exploitatiesubsidie 2010/2011 plaatsvinden. Dit houdt verband met het
feit dat de Toneelschuur deze subsidie huurdersonderhoud 2010 deels in de
jaarrekening 2010/2011 verwerkt.

Vaststelling huursubsidie- en servicekosten 2007 t/m 2009:
De Raad heeft met het vaststellen van de nota “verhuur en aan verhuur gerelateerde
exploitatie cultuurpodia”(Cultuur/2006/562) o.a. het volgende besloten:
Het verstrekken van een subsidie in de huurkosten aan de huurders. Bij b&w-nota
2008/4499 is het huursubsidie van alle podia voor 2006 vastgesteld. In deze nota
zullen wij nu de huursubsidie (incl servicekosten) voor 2007 t/m 2009 vaststellen
op € 779.510,-, € 797.200,- en € 816.819,-.

Vaststelling van het subsidie op de hierboven genoemde bedragen heeft geen
financiële consequenties. In het vervolg zal het subsidie voor huur-en servicekosten
worden betrokken bij de vaststelling van het exploitatiesubsidie. Gezien het feit dat
de Toneelschuur werkt met een seizoensbegroting zal de vaststelling van deze
subsidies in het jaar t+1 plaatsvinden. Zie ook de opmerking hierover bij het
huurdersonderhoud.

Slotopmerking/aanbeveling:
Gelet op de nog steeds zwakke financiële positie van de Toneelschuur zal de
Toneelschuur worden verzocht om m.i.v. de rekening 2010/2011 een paragraaf
weerstandsvermogen of risicoparagraaf in de jaarrekening op te nemen.

6. Bijlagen
De jaarrekening en het inhoudelijk verslag van Stichting Toneelschuur over seizoen
2009-2010 ligt ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


















































































