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Onderwerp Jaarrekeningen De Kring

Betreft het een raadsvoorstel/ raadsmededeling
in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuiltehouder B&W

Via http://anbi.federatiecultuur.nl/oreanisatie/vscd/de-krinq-roosendaat/ hebben wij de
jaarrekeningen van schouwburg De Kring opgevraagd. Het gaat hier om de jaren 2O13,2014 en
2015.

Ats wij het goed begrijpen is de Exptoitatie Horeca De Kring BV een 100% dochter van de stichting
Schouwburg De Kring. Dat betekent dat kosten, opbrengsten, schulden en vorderingen uiteindetijk
geconsolideerd worden. En dat betekent dat de gemeentelijke subsidie uiteindetijk ook gebruikt
wordt voor de exptoitatie en financiering van de horeca BV.

Votgens dezelfde stukken heeft de horeca BV a[ enige jaren structureel verlies en heeft de stichting
een duurzame vordering op de horeca BV.

Recent heeft het college bij monde van wethouder Verbraak vragen hierover beantwoord waarbij
de strekking was dat de horeca vottedig los staat van de stichting schouwburg De Kring.

Wij hebben de volgende vragen:

1. ls het cotlege op de hoogte van de jaarrekeningen waar in deze vragen naar verwezen wordt?
Z. ls het cottege van mening dat tussen de horeca BV en de stichting sprake is van juridische en

financiële scheiding, hoezo?
3. Hoe oordeelt het cottege over haar eerdere beantwoording hierover?

4. Hoe kan nu worden vastgesteld en gezorgd dat de subsidie aan de stichting op geen enkete
wijze direct of indirect ten goede komt aan de activiteiten van de horeca BW

5. Zijn er met ingang van 2016 gewijzigde afspraken en/of omstandigheden ontstaan tussen de
horeca BV en de stichting schouwburg De Kring, welke?

Met vriendelijke groet,

Ton Schijvenaars, Nieuwe Democraten



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Ja, het coltege is op de hoogte.
2. Ja. De Horeca BV en de stichting zijn gescheiden juridische eenheden en treden ook als zodanig

op. De financiëte exploitatie van de horeca BV staat los van de exploitatie van De Kring.
3. De beantwoording op eerdere vragen dat de horeca tos staat van de kring is juist.
4. De gemeente verstrekt subsidie met betrekking tot activiteiten van Stichting Schouwburg de

Kring. Hier zijn geen activiteiten van de Horeca B.V. in opgenomen. Op de uitvoering en de
verantwoording hiervan wordt toezicht uitgeoefend, onder meer bij het toekennen en
vastste[len van de subsidie.

5. Afspraken tussen de horeca BV en de stichting zijn vastgelegd. De horeca BV betaatt huur voor
gebruik van de ruimten en voorzieningen. Deze afspraken worden momenteet geëvalueerd en
waar nodig of relevant bijgesteld.
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