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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen van CDA 

Geachte heer Van de Wardt, 

Zoals toegezegd door het college tijdens het interpellatiedebat van 16 december 2010, ontvangt u als 
bijlage bij dit schrijven een puntsgewijze beantwoording op uw vragen zoals gesteld in uw schrijven 
van 15 december 2010. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Eus Lionarons (0315-292172). 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

êvrpuw ü.H. Tamminga 
'secretaris 

De heer G.A, van öarvei 
loco-burgemeester 

\ 
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WÏÊmÊm Peter van de Wardt 
Graaf van Lohnstraat 49 

Afd.Oude IJsselstreek 7051CB Varsseveld 
Tel.:0315-243478 
E-mail: vandeWardtBruij el@hetnet.nl 

Varsseveld 15 december 2010 

VRAGEN: 

1. Wat zijn de formele verhoudingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen raad, college 
en Stichting DRU Cultuurfabriek? 
In de statuten van de stichting is opgenomen dat het college het bestuur benoemt en ontslaat. 
Daarnaast wordt de stichting gesubsidieerd en daarbij hebben college en raad dezelfde rol als 
t.o.v. andere gesubsidieerde instellingen. 
Is hier sprake van een verbonden partij? 
Ja, zie programmaverslag 2009 en programmabegroting 2011-2014 van de gemeente. 

2. Op 3 december jl. heeft het college de raad per mail geïnformeerd. De memo is gedateerd op 
2 december. Op deze dag was de raad ook bijeen voor haar raadsvergadering. 
Waarom heeft het college deze memo niet op 2 december tijdens de raadsvergadering uitgedeeld 
en mondeling toegelicht? Het college heeft immers de verantwoordelijkheid middels haar 
actieve informatieplicht de raad op tijd en zo optimaal mogelijk te informeren. 
In de dagen voorafgaande aan 3 december heeft intensief overleg plaatsgevonden over de memo 
en deze is 3 december afgerond. De datum van 2 december had dus 3 december moeten zijn. 

3. Waarom maakt het college geen gebruik van haar plicht tot actieve informatieplicht en 
moet de raad in de krant lezen dat het college overweegt de DRU Cultuurfabriek te kopen? 

In de programmabegroting 2011-2014 onder paragraaf 4.2 Verbonden partijen is op pagina 59 onder 
de verbonden partij stichting Cultuurfabriek DRU onderdeel ontwikkelingen aangegeven dat de 
gemeente in overleg met Boei aankoop panden DRU-complex onderzoekt. Deze begroting is 4 
november 2010 behandeld door de raad. 

4. Begin september heeft het college besloten een gemeentegarantie te verstrekken tot een bedrag 
van 600.000,- euro (niet zijnde subsidie). Welke financiële problemen zijn in beeld gebracht, 
over welke (bedragen) financiële problemen gaat het dan en op basis van welke argumenten 
heeft het college besloten deze gemeentegarantie te verstrekken. De volgende financiële 
problemen zijn in beeld gebracht: huurvergoeding Smeltkroesgebruikers en overige 
maatschappelijke gebruikers, versnelde professionalisering (het ROC-model werkte niet), 
huurlast Boei en een niet goed functionerende horeca/bedrijfsvoering. Deze financiële problemen 
hebben geleid tot een liquiditeitstekort en op basis van een dreigend faillissement heeft het 
college besloten een gemeentegarantie te verstrekken. 
En op welke wijze wordt deze gemeentegarantie binnen de lopende begroting van onze gemeente 
gedekt wanneer deze garantie aangesproken wordt. 
Deze garantie is, net als alle andere garanties die de gemeente afgeeft, getoetst aan de 
weerstandscapaciteit van de gemeente met als doel vast te stellen of de reserves van de gemeente 
voldoende zijn om een eventuele aanspraak op de garantie te kunnen dekken. 
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5. In 2006 heeft het CDA tegen de exploitatiebegroting van de DRU Cultuurfabriek gestemd. Ook 
andere politieke partijen hadden twijfels bij de exploitatieopzet en het realiteitsgehalte van deze 
begroting. Nu, 4 jaar later constateert een werkgroep dat er een heroverweging van uitgangs -
punten dient plaats te vinden m.b.t. de doelstellingen in de budget - en prestatieovereenkomst 
met de in 2006 vastgestelde budgetten. 
U noemt een aantal zaken die bij ons de volgende vragen oproepen: 

1. Welk verband ligt er tussen de huidige financiële situatie en het niet kunnen invullen van 
werkplekken door stagiaires ROC? In de raadsvergadering van december 2006 is 
afgesproken te kiezen voor een groeimodel om te groeien van een ROC-model (deels 
professionele krachten, deels ROC-stagiaires) naar een professionele organisatie 
(overwegend professionele krachten'). Met dit model is niet gewerkt, omdat het ROC voor 
de zomer van 2009 liet weten niet het benodigd aantal leerlingen te kunnen leveren en 
vanaf de opening in 2009 is het professionele model versneld ingevoerd met als gevolg 
hogere personeelskosten. 

2. Wat is de reden van een niet-functionerend automatiseringspakket, was er geen sprake 
van garantie en wanneer was het college op de hoogte van deze onvoorziene 
uitgavenpost? De stichting heeft de automatiseerder opdracht gegeven een opmaatpakket 
te ontwikkelen. Gaandeweg de ontwikkeling bleek de automatiseerder de gewenste 
applicaties niet foutloos te kunnen leveren. Omdat het project niet is afgerond, is door de 
automatiseerder geen eindproduct opgeleverd waarover garantieafspraken gemaakt 
konden worden. Na een juridische procedure en na afweging van kosten versus baten is 
medio 2010 besloten de samenwerking stop te zetten. Het college is begin juni 2010 op 
de hoogte gebracht van deze onvoorziene uitgavenpost. 

3. Vaste en incidentele culturele huurders, huren onder de kostprijs wat leidt tot een 
verliespost voor de DRU Cultuurfabriek. Wanneer was dit bekend bij het college en 
welke acties heeft zij ondernomen? De afspraken met de vaste oud-Smeltkroesgebruikers 
zijn gemaakt in de veronderstelling dat deze huuropbrengst paste in de sluitende 
exploitatie zoals behandeld tijdens de raadsvergadering december 2006. Daarnaast is 
tijdens de raadsvergadering van 10 december 2009 bij de behandeling van de Cultuurnota 
2009-2012 door de raad aangegeven dat alle accommodaties betaalbaar en bereikbaar 
moeten zijn en dat dit ook geldt voor de DRU-Cultuurfabriek. Met de stichting en met de 
raad is afgesproken dat financiële consequenties in kaart worden gebracht. De 
gevolgtrekkingen van deze evaluatie zal onderdeel uitmaken van het herstelplan. 

4. Wie heeft het huurcontract tussen de DRU Cultuurfabriek en BOEI ondertekend en 
waarom is de informatie "blijkt fors hoger dan oorspronkelijk werd begroot" niet eerder 
gedeeld met de raad? De hoogte van de huursom is bepaald door de gemeente in overleg 
met BOEi. De besprekingen hierover zijn gestart in 2007. De stichting is opgericht per 7 
april 2008. 
Het huurcontract is ondertekend door het bestuur van de stichting en de directie van Boei. 
De fors hogere dan oorspronkelijk begrote huur vindt zijn oorzaak in investeringen ten 
behoeve van veiligheidsmaatregelen binnen het gebouw. Medio oktober 2010 is tussen 
stichting en Boei overeenstemming bereikt over verrekening van deze investeringen 
middels een jaarlijkse verhoging van de huurprijs van € 39.489. 

6. In de schriftelijke beantwoording van de op 6 oktober jl. gestelde vragen door D66 en CDA staat, 
dat het college een tussentijds financieel overzicht over 2010 heeft besproken. Wat is de 
prognose voor het boekjaar 2010 dat over twee weken afloopt? De prognose over 2010 is nog 
steeds dat de stichting minimaal € 600.000 tekort komt. 

7. Tijdens het presidiumoverleg is afgesproken dat de raad half november zou worden 
geïnformeerd. Deze informatie zou o.a. bestaan uit een aantal scenario's. Waarom lezen wij nu in 



de memo van het college, dat de raad pas in het eerste kwartaal van 2011 nader wordt 
geïnformeerd? De uitwerking van de scenario's vergt achteraf meer tijd. 

In de memo van het college staat, dat de bedrijfsvoering van de Stichting DRU Cultuurfabriek 
naar verwachting pas vanaf 2012 positief zal zijn omgebogen. Wat betekent dit (financieel) voor 
de gemeente Oude IJsselstreek en wat betekent dit voor de genoemde garantie? Wat dit 
financieel voor de gemeente betekent is nog niet duidelijk. Wat de garantie betreft is de 
doelstelling deze op termijn te kunnen intrekken. 

Met vriendelijke groeten, 
Peter van de Wardt 
Fractievoorzitter CDA Oude-IJsselstreek 


