Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding

Stichting Cultuurhuis Bovendonk huurt het pand aan de Bovendonk 111 van de gemeente en
exploiteert het gebouw. De stichting heeft daarbij een exploitatietekort en dat wordt door de gemeente
gedekt door aan de stichting een subsidie te verstrekken.
In de huidige subsidieregels (algemene subsidieverordening en daaronder liggende regels) is geen
rekening gehouden met de mogelijkheid van het verstrekken van subsidie aan de stichting Cultuurhuis
Bovendonk. Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c Algemene wet bestuursrecht is het verstrekken van
subsidie aan de stichting Cultuurhuis Bovendonk formeel wel mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat de
gemeentelijke begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan
worden vastgesteld vermeldt.

Beoogd effect
Het beoogde effect van dit raadsvoorstel is de formalisering van aan de stichting Cultuurhuis
Bovendonk te verstrekken subsidie om de exploitatie sluitend te maken.
Argumenten
1.1. Het voorstel past in het ingezette beleid
Bij de kadernota 2020 is € 250.000 structureel beschikbaar gesteld voor “Cultuurhuisvesting
Bovendonk”. Doelstelling is: ‘Duurzame huisvesting die toereikend is voor culturele organisaties in
Roosendaal, in het bijzonder de huidige gebruikers van Mariadal en Essentgebouw.” Het jaarlijks
bedrag van € 250.000 dient als dekking voor de exploitatie van het gebouw én de kapitaallasten van
de investeringen die gedaan moeten worden om het pand geschikt en duurzaam te maken. Er is een
stichting (Stichting Cultuurhuis Bovendonk) opgericht die overeenkomstig haar doelstelling het pand
Bovendonk 111 gaat beheren en exploiteren. De kredietvotatie voor de benodigde investeringen heeft
inmiddels al plaatsgevonden middels een hiertoe genomen collegebesluit op 14 juli jl.

1.2 Begrotingssubsidie voor een sluitende exploitatie
Stichting Cultuurhuis Bovendonk huurt Bovendonk 111 van de gemeente en exploiteert het gebouw.
De stichting heeft daarbij een exploitatietekort en dat wordt door de gemeente gedekt door aan de
stichting een subsidie te verstrekken. Het exploitatietekort ontstaat omdat de reële huur die gevraagd
kan worden aan de culturele instellingen onvoldoende oplevert om de exploitatiekosten te dekken,
zeker wanneer niet alle ruimtes verhuurd zijn.
In de huidige subsidieregels (algemene subsidieverordening en daaronder liggende regels) is geen
rekening gehouden met de mogelijkheid van het verstrekken van subsidie aan de stichting Cultuurhuis
Bovendonk. Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c Algemene wet bestuursrecht is het verstrekken van
subsidie aan de stichting Cultuurhuis Bovendonk formeel wel mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat de
begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden
vastgesteld vermeldt.
Volgens de meerjarenbegroting van de stichting bedraagt het jaarlijks te verwachten exploitatietekort
de komende vijf jaren ten minste € 98.480,-- en ten hoogste € 130.260,--.
Per 1 januari 2020 wordt met terugwerkende kracht subsidie aan stichting Cultuurhuis Bovendonk
verstrekt voor de kalenderjaren 2020 tot en met 202. omdat die datum als start van de exploitatie
gezien kan worden.
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1.3 Begrotingswijziging is noodzakelijk
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het nodig om een begrotingswijziging vast te stellen.
1.4 Formalisatie besluitvorming
Door het raadsvoorstel wordt de begrotingswijziging én de subsidiering aan de stichting
geformaliseerd.
Kanttekeningen

1.1 Alternatieve basis voor subsidie
Het is binnen de gemeente Roosendaal niet gebruikelijk om op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c
Algemene wet bestuursrecht subsidie te verstrekken. Hier is in dit geval echter voor gekozen omdat
de subsidieverordening geen mogelijkheid biedt voor het verstrekken van een subsidie aan de
stichting Cultuurhuis Bovendonk. Ook andere vormen van bijdragen zijn overwogen (o.a.
exploitatiebijdrage) maar de begrotingssubsidie is het best passende instrument (binnen juridische
kaders) om de doelstellingen uit het kadernota voorstel in te vullen, onder andere omdat het
exploitatietekort niet vaststaat maar steeds kan wijzigen. Het verstrekken van bijvoorbeeld een
exploitatiebijdrage zou alleen mogelijk zijn als hiervoor de aanbestedingsregels zou worden gevolgd,
aangezien er in dat geval sprake zou zijn van een opdracht. In onderhavige situatie heeft de stichting
Cultuurhuis Bovendonk zoals hierboven eerder aangegeven als doelstelling het beheer en exploitatie
van het pand Bovendonk 111 ten behoeve van sociaal-culturele en culturele instellingen. Dit komt
overeen met de verwachtingen die de gemeente heeft ten aanzien van het gebruik van het pand aan
de Bovendonk 111. Het verstrekken van een opdracht is om die reden dan ook niet nodig en niet
gewenst.
1.2 Geen staatssteun
De subsidieverstrekking aan de stichting is juridisch getoetst o.a. op het onderwerp staatssteun.
Verhuur en subsidieverstrekking aan de stichting leidt niet tot ongunstige beïnvloeding van de handel
tussen lidstaten. Om die reden kan er van staatssteun geen sprake zijn. Immers, het gaat hier om
onderverhuur van ruimten door de stichting Cultuurhuis Bovendonk aan lokale instellingen, waarvan
de activiteiten enkel lokaal gericht zijn. Het gebruik van het cultuurhuis door niet lokale
instellingen/partijen zal, voor zover hier sprake van zou zijn, ten hoogste een marginale bijdrage
leveren ten behoeve van de totale inkomsten van de stichting Cultuurhuis Bovendonk.
1.3 Subsidiebeschikking door het college
Stichting Cultuurhuis Bovendonk heeft een verzoek om subsidie ter dekking van het exploitatietekort
ingediend bij het college van Roosendaal. Het college van Roosendaal heeft op …. besloten de
gevraagde subsidie voor een periode van vier jaren te verlenen onder voorbehoud van het
beschikbaar stellen van deze subsidiegelden in de jaarlijkse begroting door uw gemeenteraad.
Financiën
Volgens de begroting van de stichting bedraagt het jaarlijks te verwachten exploitatietekort (incl
huurlasten) de komende vijf jaren ten minste € 98.480,-- en ten hoogste € 130.260,--. Hiervoor wordt
door de gemeente een begrotingssubsidie verstrekt. Deze begrotingssubsidie én de kapitaallasten
van de reeds gevoteerde kredieten passen binnen het budget van € 250.000 dat de gemeenteraad bij
de kadernota 2020 beschikbaar heeft gesteld voor het Cultuurhuis.
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Communicatie
Stichting Cultuurhuis wordt ambtelijk in kennis gesteld van het genomen raadsbesluit .

Vervolg
Niet van toepassing.
Bijlagen

1. Begrotingswijziging.

