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Geachte dames, heren, 
 

Wij hebben vernomen dat het college voornemens is een overheidsgarantie af te geven ten behoeve van Stichting de Kring 
van €5.342.000. Het verlenen van overheidsgaranties is volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een vorm van 
subsidiëring. Zoals in de raadsmededeling vermeld kan een garantie alleen worden verstrekt ten behoeve van de publieke 
taak. KHN is van mening dat de exploitatie van de Kring niet (volledig) gezien kan worden als een publieke taak. 
  
Om discussie te voorkomen en duidelijkheid te scheppen willen wij u de volgende vragen voorleggen: 
De laatste jaren omzeilen stichtingen de paracommerciële verordening door de horecafaciliteit onder te brengen in een 
aparte BV. Een slim trucje, want een BV valt niet binnen de verordening, maar profiteert wel mee – direct of indirect – van 
de voordelen van de stichting. Zo kunnen ze zich ongestoord begeven op het horecaspeelveld. Echter, wel tegen veel lagere 
kosten dan de reguliere horeca. 
-  Profiteert de horeca van schouwburg de Kring indirect van de subsidie die verstrekt wordt aan Stichting de Kring? 

-  En waaruit blijkt dat? 

  
Wat ons betreft zijn er maar twee smaken: óf een stichting leunt op subsidies en houdt zich – BV of niet - aan de 
beperkingen van de paracommerciële verordening, óf een stichting gaat vol de concurrentie aan met de reguliere horeca 
maar dan mag er geen sprake zijn van structurele (directe of indirecte ) subsidies. 
Het enige dat in de praktijk gesubsidieerd moet worden is de programmering, dat is een duidelijk voorbeeld van een 
publieke taak. De exploitatie van de horeca en het pand moeten hiervan losgekoppeld worden. 
  
KHN maakt zich sterk voor een toekomstbestendige horeca. We willen de markt niet afschermen, want daar worden 
ondernemers niet toekomstbestendiger van. Concurrentie is gezond: dáar zijn ondernemers bij gebaat. Concurrentie houdt 
ons scherp en stimuleert innovatie. Maar die concurrentie moet wel eerlijk zijn. Wij kunnen zorgen voor mooie bedrijven, 
uitstekende gastvrijheid en goede producten voor een redelijke prijs. Ú moet zorgen voor een gelijk speelveld. Want hoe 
mooi onze bedrijven ook zijn, wij kunnen niet concurreren met bedrijven met enorme kostenvoordelen die een soortgelijk 
product bieden als het onze. In een prijsgevoelig landje als Nederland is die wedstrijd niet te winnen. En we houden best 
van een spelletje. Maar als de scheidsrechter ineens gaat meespelen is wat ons betreft het einde zoek. 
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