
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering: 4 juli 2013
Bundelnummer: ongenummerd

Onderwerp : Herstelplan Borchuus

Voorgestelde beslissing:

1. De gemeente gaat actief bijdragen aan het behoud van het Borchuus. Naast een garant/borgstelling van € 
450.000 betekent dit een bijdrage van ca € 486.000. Als volgt opgebouwd:

2. Instemmen met een garantstelling van € 450.000.
3. Instemmen met het verstrekken van een aanvullende subsidie voor de investeringskosten van € 288.546.
4. Instemmen met het tegen een symbolisch bedrag (€ 250,-- per jaar) ter beschikking stellen van de grond 

aan het Borchuus (gekapitaliseerd ter waarde van € 136.500). De reeds betaalde bedragen ter waarde van 
circa  € 11.000 terug te betalen. 

5. Af te zien van een bijdrage aan het parkeerfonds (ter waarde van € 51.000).
6. Na deze bijdragen afzien van verdere financiële ondersteuning van het Borchuus.

Aanleiding
In het najaar van 2012 heeft het bestuur van de Stichtingen Borchuus (zowel Borchuus Beheer als – 
Kulturhus) aangegeven dat de financiele situatie nijpend was. De belangrijkste oorzaak was het oplopen van 
de bouwkosten van € 1,6 miljoen naar € 3,1 miljoen. Ook de exploitatie laat tekorten zien, deels veroorzaakt 
door hoge rentelasten en te lage tarieven. De Raad heeft bij de begrotingsbehandeling in november 2012 
aan het College gevraagd om te hulp te komen. 

In dit voorstel komt het college tegemoet aan de wensen van de Raad. Onderliggende stukken zijn:
• De rapportage van Ernst & Young over de stichtingskosten van het Borchuus.

• Het Herstelplan Borchuus van HIM, Martin Heuvels.

Wat wordt met beslissing bereikt
• Het Borchuus blijft bestaan, de activiteiten worden voortgezet en uitgebreid, en de bijdrage van het 

Borchuus aan de leefbaarheid van Varsseveld wordt geborgd.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Het Borchuus blijft bestaan, de activiteiten worden voortgezet en uitgebreid, en de bijdrage van het  
Borchuus aan de leefbaarheid van Varsseveld wordt geborgd.

1.2 Onder het Herstelplan Borchuus ligt een analyse door de accountant. Aan Ernst & Young waren de 
volgende vragen gesteld:
• Analyseer de bouwkosten, waarbij – op basis van de subsidieverordening - een spitsing tussen  

subsidiabele en niet-subsidiabele kosten is gemaakt. DE ACCOUNTANT BESCHOUWT €  
2.561.819 VAN DE BOUWKOSTEN IN PRINCIPE ALS SUBSIDIABEL. (Hierbij zij aangetekend  
dat op basis van de eerdere opgave van de begroting reeds een subsidie van € 480.000 is  
verstrekt).

• Analyseer de verschillen tussen de begroting (€ 1,6 miljoen) en de bouwkosten (€ 3,1 miljoen).  
DE ACCOUNTANT HEEFT DIT VERSCHIL OP HOOFDLIJNEN KUNNEN VERKLAREN. (Hierbij  
zij aangetekend dat dit uitsluitend een technische analyse is).

• Controleer met een steekproef de juistheid van de opgevoerde kosten. DIT HEEFT NIET GELEID  
TOT OPMERKINGEN VAN DE ACCOUNTANT.



1.3 De gemeente is niet de enige op wie het Borchuus een beroep doet of deed. In het verleden hebben  
de provincie en Wonion elk € 300.000 bijgedragen. De Protestantse Gemeente Varsseveld (PGV)  
doet een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 50.000. De PGV heeft daarnaast een bedrag van €  
300.000 geschonken, heeft eerder een pand ingebracht ter waarde van € 450.000, en stelt haar grond  
(ter waarde van € 250.000) om niet beschikbaar. Daarnaast staat de PGV garant voor een bedrag van  
€ 800.000. Deze garantstelling zal worden afgebouwd en deels worden overgenomen door de  
gemeente.

Kanttekeningen
a) De situatie rond het Borchuus is in een stroomversnelling gekomen, omdat de terugbetaling van de  

lening aan de externe financier niet meer verlengd kan worden.
b) De overschrijding van de bouwkosten is grotendeels het gevolg van keuzes die het Borchuus zelf  

gemaakt heeft. De financiers lijken daar destijds onvoldoende over geïnformeerd te zijn.
c) De verbeteringen van de exploitatie in het Herstelplan zijn ingebracht door het Borchuus. Worden deze  

verbeteringen gehaald? In ieder geval vraagt het een grote inspanning en een groot kostenbewustzijn  
van het Borchuus. Hier zit duidelijk een risico.

d) Op basis van de begroting (€ 1,6 miljoen) was het oorspronkelijke subsidiebedrag € 480.000. Het is  
ongebruikelijk dat op basis van de uiteindelijke bouwkosten (€ 3,1 miljoen, waarvan circa Є 2,5 miljoen  
subsidiabel is) er een tweede tranche subsidie (€ 288.456) wordt verstrekt. Gezien het belang van het  
Borchuus is dit toch het voorstel.

e) De huurtarieven van het Borchuus zijn tot nu toe erg laag. Dit bemoeilijkt een gezonde exploitatie. Aan  
het Borchuus wordt gevraagd om de tarieven de eerste twee jaar met 10% per jaar op te hogen. Daarna  
kan volstaan worden met een verhoging in lijn met het dan geldende prijspeil. 

f) Verhoging van de tarieven brengt het gevaar met zich mee dat huurders naar alternatieven uitwijken. Dit  
risico wordt beperkt door het op korte termijn instellen van een ‘partnerraad’ waarin belangrijke  
gebruikers en betrokkenen bij het Borchuus zitting nemen. Zo kan het draagvlak voor deze en andere  
beslissingen worden verhoogd.

g) Uitvoeren van het Herstelplan Borchuus kan met zich meebrengen dat er activiteiten van de Kwaksmölle  
naar het Borchuus zullen gaan. Gezocht wordt naar een vernieuwde invulling van de Kwaksmölle.

h) Eind 2012 heeft de Protestantse Gemeente Varsseveld aan de Stichting Borchuus verzocht om het  
vestigen van het Hypotheek- en Pandrecht op het Borchuus, ten bedrage van circa 2 miljoen. Dit is  
bedoeld om de aanzienlijke financiele betrokkenheid (uiteindelijk ook ongeveer 2 miljoen) van de PGV  
veilig te stellen. 

i) Naast het bovengenoemde risico mbt de exploitatie is er uiteraard ook het risico van precedentwerking  
richting enkele bestaande en mogelijk ook toekomstige initiatieven.

Kosten, baten, dekking
• Garantstelling: ter waarde van € 450.000.  Deze is – in combinatie met de subsidie - bedoeld om op  

korte termijn een lening aan te trekken om de externe financier af te betalen en de schulden verder te  
saneren tegen een lagere rente. 

• Subsidie: € 288.456. Dit bedrag is conform onze subsidieregeling1 30% van de stichtingskosten,  
verminderd met de reeds eerder toegekende € 480.000. Dekking kan in principe worden gevonden via  
de investeringslijst. Maar: oorspronkelijk is uitgegaan van een afschrijvingsperiode van 20 jaar.  
Aangezien hier sprake is van nieuwbouw/aanbouw ipv verbouw kunnen we ook over het geheel een  
afschrijvingstermijn van 40 jaar hanteren. In dat geval vloeien er geen extra kapitaallasten voort uit de  
aanvullende subsidie. Zij passen binnen het oorspronkelijk geraamde.

• Het tegen een symbolisch bedrag ter beschikking stellen van de grond aan het Borchuus heeft een 
gekapitaliseerde waarde van € 136.500, maar er is een jaarlijkse bijdrage in de begroting opgenomen 
van € 5.597. Deze komt te vervallen met ingang van de begroting 2014. Voor 2013 zal € 5.597 kunnen 
worden gedekt uit de post onvoorzien. Bij veel andere maatschappelijke initiatieven wordt in onze 
gemeente een symbolische pachtsom van € 250,-- gehanteerd. Als dit bedrag wordt overgenomen moet 
het genoemde bedrag worden bijgesteld naar € 5.347. De grond blijft eigendom van de gemeente.

• Afzien van een bijdrage aan het parkeerfonds (ter waarde van € 51.000) behoeft geen dekking omdat 
het parkeerfonds niet meer in de begroting is opgenomen. De verplichting berustte evenwel nog op het 
Borchuus.

1 Document: ‘Uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport 2012’.



Uitvoering

Evaluatie/verantwoording
• De gemeente zal twee jaar lang de ontwikkelingen in de exploitatie van het Borchuus actief volgen, 

Het Borchuus zal daartoe elk kwartaal moeten rapporteren en uiteraard ook de begroting en 
jaarrekening tijdig moeten overleggen.
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