
>K 

10uit13220 

gemeente 

Oude IJsselstreek 

Fractie D66 
Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 6 

7050AAVarsseveld 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax:(0315)292 394 

E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet: www.oude-ijsselstreek.nl 

Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: | 0 b h ' l | ] j j 0 

Verzenddatum: 2 1 DEC. 2010 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen van D66 

Geachte mevrouw Beumer, 

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, 

/rouw G.H. Tamminga 
secretaris 

V 
De heeitG.A. van Balveren 
loco-burgemeester 
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Vragen van de fractie D66 aan het College van B&W 

Waarom meldt u in uw brief dd 13 oktober 2010, dat de beide subsidiebedragen voor 2009 
(regulier en startsubsidie) in de jaarrekening 2008 zijn opgenomen, terwijl ook de jaarrekening 
2009 spreekt over een subsidie van € 590.000? 
De € 590.000 betreft de subsidie over 2009 en is op 30 december 2008 betaald aan de 
stichting en in de gemeentelijke jaarrekening 2009 verantwoord. In onze brief onder punt 3 is 
abusievelijk jaarrekening 2008 vermeld, terwijl dit 2009 had moeten zijn. 

• Op 4 juni, 6 juli en 27 september 2010 heeft er volgens uw gegevens bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden tussen B&W en het Stichtingsbestuur Cultuurfabriek. U meldde ons op 13 
oktober schriftelijk en in globale termen, wat was besproken. Voor ons is relevant, op welke 
momenten u over de financiële perikelen bent geïnformeerd en wat er daarbij is besproken en 
welke actie er door u c.q. het bestuur na elk overleg is ondernomen. Tijdens het bestuurlijk 
overleg van 4 juni 2010 heeft het bestuur van de stichting het college formeel geïnformeerd 
over de financiële perikelen binnen de stichting. Tijdens dat overleg is afgesproken dat de 
stichting met hulp van de gemeente z.s.m. de omvang van het financiële probleem in beeld 
brengt. Na een korte doorlichting op hoofdlijnen bleek de stichting behoefte te hebben aan 
een krediet van € 400.000. Nog voor het zomerreces heeft het college een besluit genomen 
om hiervoor een garantstelling te verlenen. Na de zomer bleek een aanpassing in het 
liguiditeitsoverzicht nodig m.b.t. de aflossing van de BNG-lening. Deze aanvullende 
garantstelling van € 200.000 heeft het college verleend onder de voorwaarde dat i.s.m. de 
gemeente een herstelplan opgesteld wordt. 
Bent u bereid om de verslagen van alle relevante ambtelijke en bestuurlijke overleggen in 
2009 en 2010 aan de Raad te verstrekken? 
Ja, daartoe zijn wij bereid. Wel zullen wij voor die verslagen die concurrentiegevoelige 
informatie bevatten geheimhouding vragen. 

• Het volgens uw informatie kennelijk onverwacht gestegen huurbedrag dat aan Boei wordt 
betaald lijkt één van de reden waardoor de DRU Cultuurfabriek de exploitatiebegroting niet 
rond kan krijgen. Klopt het dat het college destijds zelf het huurcontract mede heeft 
geïnitieerd, eventueel mede opgesteld en eventueel mede heeft ondertekend? 
De hoogte van de huursom is bepaald door de gemeente in overleg met BOEL 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. 
Kunt u aangeven, waarom het huurbedrag kennelijk hoger is dan aanvankelijk begroot? 
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. 
Betekent dit ook, dat de gemeentelijke garantie over de huurbetaling eveneens is gestegen, of 
blijft die garantie betrekking hebben op 10 jaar x € 400.000 = € 4.000.000? 
Uw conclusie is juist dat de gemeentelijke huurgarantie door deze verhoging is gestegen. 
Omdat de huur jaarlijks wordt geïndexeerd bedraagt de huurgarantie nu circa € 4,5 miljoen. 

• Kunt u ons mededelen, op welke gronden de Stichting kennelijk een niet-functionerend 
automatiseringspakket ad € 138.000 heeft aangeschaft, of daarover van gemeentewege of 
door derden is geadviseerd, of daar schadeclaims aan de adviseurs uit kunnen resulteren en 
waarom er nu al een nieuw pakket moet worden aangeschaft? 
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. 

Wij hebben uit betrouwbare bron vernomen, dat het onmogelijk moet worden geacht om een 
voorziening als de Cultuurfabriek met als vestigingsplaats ULFT op lokale of regionale schaal 
te exploiteren. Alleen bij continue, succesrijke landelijke evenementen zou dit misschien 
haalbaar zijn. Deelt u deze mening? 
Nee, wij delen deze mening niet. Wij staan nog steeds achter het door de raad in december 
2006 genomen besluit dat een voorziening als de Cultuurfabriek exploitabel is. 

Klopt het dat het nooit de bedoeling is geweest om stagiaires in te zetten als structurele 
krachten maar dat deze feitelijk ingezet moesten worden ter aanvulling op structurele 
krachten? Oftewel: de kennelijk tegenvallende inzet van stagiaires had voorzien moeten 
worden? 
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. 

Klopt het dat het - mede - door de afspraken die het college maakte met verenigingen en 
partijen om te huren onder de commerciële prijs voor de stichting niet mogelijk is om de 
exploitatiebegroting sluitend te krijgen? Is daar dan niet op voorhand over nagedacht? Is 
daarover met de Stichting overlegd? Welke afspraak is daar eventueel over gemaakt? 
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 
conseguenties in kaart worden gebracht. De gevolgtrekkingen van deze evaluatie zal 
onderdeel uitmaken van het herstelplan. 

Kunt u voor ons uiteenzetten, of de gesubsidieerde activiteiten in de Cultuurfabriek op geen 
enkele wijze oneerlijke concurrentie voor lokale ondernemers vormen? Zo worden er nu 
grootschalige evenementen georganiseerd in de Popzaal voor bijvoorbeeld Kerst en Oud en 
Nieuw, is dit geen oneerlijke concurrentie met bijvoorbeeld de Regionacht op de IJsselweide? 
De stichting heeft hierover overleg gevoerd met Horeca Nederland. Dit heeft o.a. geresulteerd 
in de oprichting van een separate Horeca B.V. Daarnaast voert de accountmanager van de 
gemeente regelmatig overleg met lokale ondernemers. Uitgangspunt voor de gemeente is 
geen gesubsidieerde horeca binnen onze gemeente. 

Kunt u ons mededelen, of alle discussies tussen de belastingdienst en de Stichting inmiddels 
zijn afgerond en zo ja, wat het resultaat hiervan is? Wat is het financiële gevolg hiervan? 
De stichting heeft met de belastingdienst een convenant afgesloten over belaste en onbelaste 
verhuur. In oktober 2010 heeft de belastingdienst een tussentijdse controle uitgevoerd. In haar 



rapportage concludeert de belastingdienst dat de vooraftrek correct en terecht heeft 
plaatsgevonden. 

• Is het College bereid om alsnog in het kader van volledige transparantie alle kosten, die direct 
of indirect met de Cultuurfabriek samenhangen, vanaf 2008 tot en met 2011 voor de Raad in 
kaart te brengen? 
We denken dan niet alleen aan de subsidies, maar ook aan 
-eventuele onttrekkingen uit de reserve cultuurcluster, 
-gebruik van de reserve aanloop- en frictiekosten DRU, 
-de feitelijke kosten voor het gemeentelijke gebruik van de ruimten, voor zover ze de huur van 
vergelijkbare ruimten elders in de gemeente te boven gaan, 
-een globale indicatie van de menskracht, die door de gemeente is ingezet ter ondersteuning 
van de Cultuurfabriek, 
-de rentekosten over het vroegtijdig beschikbaar stellen van de subsidies ( 2009 ruim €30.000 
?, 2010:?) 
-extra uitgaven als onderdeel van de gemeentelijke rekening 2009 op dit punt ( aandeel in 
door College gesignaleerd nadeel van € 146.000 ivm DrU-complex in jaarverslag ) 
Uiteraard is het College daartoe bereid. Gezien de tijdrovende investering van deze 
werkzaamheden willen wij graag vooraf nader overleg met u over de beoogde diepgang. 

• Kunt u ons aangeven, waarom in het gemeentelijke programmaverslag 2009 nog was 
opgenomen, dat het risico bij de Cultuurfabriek te stellen was op 30% van € 5.350.000 oftewel 
op een risico van € 1.605.000, terwijl er vervolgens in de begrotingen 2010 en 2011 alleen 
een ProMemorie-post is opgenomen? Welk inzicht leidde tot deze wijziging? 
Achteraf gezien was het juister geweest om ook bij het programmaverslag 2009 een PM 
inschatting te maken gezien het ontbreken van ervaringspercentages. 

• Bent u bereid om gezien de urgentie van het onderwerp - door een extra inspanning van 
ambtelijk apparaat en College - in de raadsvergadering van 20 januari 2011 het Herstelplan, 
annex mogelijke scenario's met ons te bespreken? Dit moet haalbaar zijn, gezien de 
toezegging van de directeur van de Cultuurfabriek dat dit Herstelplan per 1 januari 2011 
beschikbaar zal zijn. 
Op dit moment is onze inschatting dat dit niet haalbaar is. De uitwerking van de scenario's 
vergt achteraf meer tijd. Wij zullen u in het eerste kwartaal 2011 nader informeren. 

• Kunt u ons de meest recente prognose over de financiën van de Stichting in 2010 per direct 
doen toesturen? 
Omdat de meest recente prognose van de stichting concurrentiegevoelige informatie bevat, 
zoals bijvoorbeeld brutowinstmarges, kunnen wij deze niet per direct toesturen. De prognose 
over 2010 is nog steeds dat de stichting minimaal € 600.000 tekort komt. 


