
�

 
 

 1 Verkenning bezuinigingen en ambities Deventer 

Verkenning bezuinigingen en ambities Deventer 

Datum  8 maart 2013 
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Inleiding 

De gemeenteraad van Deventer neemt bij de voorjaarsnota een besluit over bezuinigingen van ten 

minste 4 mln. structureel. Het college van B&W bereidt voorstellen voor om die bezuiniging in te 

vullen. Een deel van de bezuinigingen zal de culturele sector treffen. Het college heeft het 

Directeuren Overleg Cultuur (DOC) gevraagd of het bereid en in staat is mee te denken over een 

voorstel voor een bezuiniging van € 700.000,- netto, in combinatie met  mogelijke 

accentverschuivingen en intensiveringen. Het DOC heeft aangegeven dit te willen doen onder een 

aantal voorwaarden. 

In de periode februari - maart 2013 is door Rento Zoutman (DSP -groep) een verkenning 

uitgevoerd van de inhoudelijke uitgangspunten en zoekrichtingen voor de bezuinigingen. De 

verkenning is uitgevoerd door interviews met de gemeente en directeuren vertegenwoordigd in het 

DOC. In de interviews zijn niet alleen de inhoudelijke uitgangspunten aan de orde geweest, maar 

ook landelijke ontwikkelingen in het cultuurbeleid, de ambities van de gemeente Deventer en 

mogelijke opties voor bezuinigingen.  

We hebben alle gesprekspartners gevraagd om zich uit te spreken over de volle breedte van het 

culturele veld en niet alleen over de eigen organisatie. Parallel aan deze verkenning is door BMC 

een inventarisatie uitgevoerd van het culturele aanbod, ambities en doelen van de gemeente en het 

culturele veld en de financiële gegevens
1
.  

De resultaten van de verkenning zijn besproken met DOC en de gemeente op 7 maart jl. De 

verkenning heeft binnen het DOC niet geleid tot consensus over opties voor bezuinigingen, noch 

over de keuze van te bespreken thema's. Dat was, gelet op de geheel uiteenlopende belangen, ook 

niet te verwachten. Wèl zijn uit de verkenning observaties gekomen over de focus in het 

cultuurbeleid van Deventer en een groslijst van thema's waarover verder gesproken kan worden. 

Een belangrijke vraag die hieraan nog vooraf gaat is: op welke basis maakt de gemeente straks de 

keuzen voor bezuinigingen en ambities? Wat is het afwegingskader? De observaties uit de 

verkenning en de resultaten van de inventarisatie van BMC zijn een goede basis om het gesprek 

over de bezuinigingen te starten. Om straks tot werkelijke afwegingen te komen zal op onderdelen 

zeker nog onderzoek en nadere onderbouwing noodzakelijk zijn.  

Hierna geven wij eerst kort een aanzet voor dat afwegingskader. Daarna gaan we in op de 

observaties uit de verkenning over de focus van het cultuurbeleid. Tot slot volgt de lijst met thema's 

ter bespreking, in een aantal gevallen voorzien van een vraag, en eindigend met een optie tot 

bezuiniging of investering. 

 

  

                                                           

Noot 1  Inventarisatie t.b.v. het gezamenlijk bezuinigingstraject cultuur Deventer, C.Wijn en A. Hökberg, maart 2013 
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Afwegingskader 

Om tot een goede afweging te komen van bezuinigingen, maar ook in de keuze van ambities, lijken 

ons op voorhand de volgende aspecten van belang: 

 

1 Cultuurpolitieke afwegingen: 

Welke ambities moeten in het cultuurbeleid van Deventer de komende vijf tot tien jaar prioriteit 

hebben? Wat is de kern van kunst en cultuur in Deventer, waar liggen de kracht en dynamiek?  

Op welke thema's of schakels in de keten van cultuur moet Deventer juist minder inspanningen 

leveren? Of deze wellicht anders organiseren? Hoe zwaar weegt daarbij het ondernemerschap 

van de culturele organisaties? 

2 Doelgroepen / publieksbereik 

Welke doelgroepen vindt u belangrijk? Jong of oud? Toeristen of inwoners van de stad? 

Hoe belangrijk is voor u het bereiken van een groot publiek? Of juist het bedienen van een 

kleiner publiek, geïnteresseerd in de 'niches'? 

3 Economie 

Welke culturele activiteiten leveren voor de stad de meeste inkomsten op van bezoekers? 

Welke culturele activiteiten dragen het meest bij aan de innovatiekracht van de stad? 

4 Ruimte 

Welke is het stedenbouwkundig belang om bepaalde voorzieningen op plekken in de stad te 

realiseren? (cultuurdriehoek, nieuwbouw) 

5 Eerder genomen beslissingen en cofinanciering 

Is er noodzaak om reeds genomen beslissingen te heroverwegen gelet op de bezuinigingen? 

6 Politieke afwegingen: wat vinden de partijen? 

 

Rode draad: keuzen in Deventer 

Uit de verkenning komt een aantal algemene observaties naar voren, de rode draad daarvan is: 

 

· Het profiel van Deventer dat uit de gesprekken naar voren komt verschilt - het zal niet 

verbazen - niet erg van dat uit de beleidsdocumenten van gemeente en instellingen. Deventer 

is een historische stad die zich kenmerkt door boeken en drukkerijen en door de aantrekkelijke 

ligging aan de IJssel in een mooie omgeving. Aan dit profiel zijn nieuwe, moderne elementen 

toegevoegd. Deventer kenmerkt zich door een goed cultureel voorzieningenniveau en 

eigenzinnig particulier initiatief. Alle culturele instellingen zijn uit dat particulier initiatief 

voortgekomen. In tijden van bezuiniging moet er altijd aandacht blijven voor het stimuleren en 

faciliteren van particulier initiatief. 

· Deventer zou als historische stad nog veel aantrekkelijker gemaakt kunnen worden wanneer 

de stad als podium beter benut zou worden. De toegevoegde waarde zit in presentaties van 

collecties, podiumkunsten, beeldende kunst enzovoort. Van de culturele organisaties mag 

worden verwacht dat ze daar binnen hun mogelijkheden aan meewerken, er een bijdrage aan 

leveren en activiteiten organiseren buiten de muren van de eigen organisatie. Omdat 'reuring' 

in de stad nodig is. De rol van de gemeente bestaat uit het mogelijk maken van die activiteiten 

(ruimte, vergunningen etc.). 

· Deventer heeft een complete creatieve keten van kunst leren, kunst produceren, kunst 

presenteren en anderen voor kunst interesseren. Gemeente en instellingen vinden het 

belangrijk om die keten goed in stand te houden en waar nodig te vernieuwen. Die vernieuwing 
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is, zo blijkt uit de verkenning, nu actueel bij educatie, de musea, collectieve marketing en 

evenementen en de lokale omroep.  

· Sommige instellingen zien schaalvergroting door samenwerking of fusie als kans. Andere 

instellingen kiezen voor kleinere organisaties met autonomie die samenwerken uit inhoudelijke 

overtuiging of omdat ze daarbij financieel voordeel hebben. Deventer onderscheidt zich in dit 

opzicht niet van andere steden waar culturele organisaties de eigen autonomie en keuzen 

vooropstellen en van daaruit bij inhoudelijke of financiële noodzaak gaan samenwerken. 

Gemeenten dwingen soms een dergelijke samenwerking af door te sturen via 

subsidievoorwaarden en collectieve programmasubsidies. Het denken in functies en niet meer 

in instellingen helpt om tot nieuwe vormen te komen.  

· Deventer heeft een relatief groot aantal makers en creatieve ondernemers. Zij leveren een 

belangrijke bijdrage aan de levendigheid en het imago van de stad. De stad heeft door een 

actief klimaat een aantrekkingskracht op de creatieve beroepsgroepen. Daarin onderscheidt 

men zich van Zwolle en Apeldoorn, gemeenten die een minder actief klimaat hebben. 

Organisaties als Kunstenlab, productiehuis Oost-Nederland (ON) en de ontwikkelingen in het 

Havenkwartier dragen hier aan bij.  

· Er ontstaat bij veel culturele organisaties een nieuwe verhouding tot klanten, gebruikers en 

partners in de stad. Cocreatie groeit, de inzet van professionals neemt af, die van vrijwilligers 

neemt toe en meer vrijwilligers en culturele organisaties verlenen steeds vaker faciliteiten en 

ondersteuning ten opzichte van het particulier initiatief. Die nieuwe relaties zijn bijvoorbeeld 

goed te zien bij de bibliotheek en de schouwburg (de stad als podium) en deze sluiten aan bij 

actuele politieke thema's als burgerkracht en beroep op eigen initiatief van burgers.  

· Uit de verkenning blijkt dat er zorgen zijn over de bedrijfseconomische positie van een aantal 

culturele instellingen die worden geconfronteerd met teruglopende publieke belangstelling, 

druk op de inkomsten en teruglopende reserves. Het publiek kiest steeds later voor bezoek 

aan een culturele activiteit en waar men naar toe gaat en is onvoorspelbaar geworden. 

Productiekosten lopen op. Onder meer de Schouwburg en het Burgerweeshuis ondervinden dit 

in hun dagelijkse praktijk. 

· Het cultureel ondernemerschap in Deventer is behoorlijk goed ontwikkeld. Veel organisaties 

weten een zeer forse hoeveelheid 'eigen' inkomsten te genereren. Als wordt uitgegaan van de 

norm van 17,5% die landelijk wel wordt gehanteerd, dan zit bijna iedere organisatie er fors 

boven.  

 

Thema's ter bespreking 

 

Hiervoor vatten wij het afwegingskader samen en de uitgangspunten voor de te maken keuzen 

aangaande de bezuinigingen en ambities voor cultuur in Deventer. Uit de verkenning kwamen 10 

concrete thema’s waarover het gesprek kan gaan. We vatten ze hierna samen en noemen bij elk 

thema aan het slot de optie voor bezuinigen of investeren.  

 

1 Evenementen 

Deventer kent een aantal succesvolle grote evenementen, maar ook een behoorlijk aantal kleinere 

waardevolle evenementen. Naast de 'grote drie' Deventer Op Stelten, Dickensfestijn en 

Boekenmarkt, zijn er nieuwe loten aan de stam als het festival Havenwerk. Hoe kun je de 

bestaande evenementen uitbreiden en verder versterken? Uit de verkenning komt naar voren dat 
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Deventer zowel zou moeten mikken op evenementen voor een groot publiek als kleinere 

evenementen in de 'niches'. Hierin moet een balans worden gevonden, waarin zowel wordt gelet op 

de wens om meer toeristen naar de stad te trekken als op verscheidenheid, eigenzinnigheid en 

artistiek gehalte. Waarbij opgemerkt kan worden dat deze elkaar ook niet uitsluiten en vaak juist 

versterken. Het eigen karakter van Deventer kan tot uiting komen door de historische context en 

collectie te verbinden met bijvoorbeeld hedendaagse kunsten.  

Er moet meer aandacht zijn voor evenementen voor jongeren.  

In het plan Deventer 2.18 wordt gekozen voor een mix: realiseren van het Deventer Uit Bureau 

(een werkvorm waarin  wordt samengewerkt op gebied van programmering, service aan publiek en 

marketing) , sterkere stadspromotie en meer evenementen (dEVENTer). In deze optie gaat niet om  

een bezuiniging, maar eerder om een investering in de toekomst. Het gaat om een bedrag 

oplopend tot 3 mln., waarvan circa 55% gedekt moet worden uit eigen middelen en 45% uit nieuwe 

lokale middelen en een bijdrage van de provincie Overijssel. Deventer 2.18 is in ontwikkeling en er 

wordt gewerkt aan een goede invulling ervan.  

Optie (investeren): investeringen nodig oplopend tot 3 mln, bijdrage van de instellingen in geld en 

personele inzet, externe financiers noodzakelijk. 

 

2 De Stad als Podium 

Historische locaties en bijvoorbeeld ook leegstaande winkelpanden in de stad - en daar komen er 

steeds meer van - moeten veel beter benut worden voor culturele producties, door makers, 

creatieve bedrijven en de culturele organisaties. De Bergkerk, de Mariakerk en straks de 

expositieruimte in het stadhuis moeten een scherper programmaprofiel krijgen en toegankelijker 

worden dan ze nu zijn. Een zakelijker en beter op het publiek afgestemd aanbod vanuit de 

Deventer erfgoedorganisaties - die nu allen 'hun eigen ding doen' - is noodzakelijk. Het nieuwe 

Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer moet hierin een belangrijke rol vervullen.  

Optie (investeren): inzet van culturele organisaties, makers , eigenaren van panden, gemeente 

(sturende en faciliterende rol) en productiebudget is nodig; bijdrage vanuit erfgoed aan reuring in de 

stad.  

 

3 Cultuureducatie in de vrije tijd 

De verkenning wijst uit dat cultuureducatie in de vrije tijd voor verschillende leeftijdsgroepen  aan 

verandering toe is. Er komen nieuwe culturele organisaties en collectieven die actief zijn op dit 

terrein, zoals het Theaterschip, en er groeit een markt met particuliere docenten (zzp'ers). Klanten 

vragen om een flexibel aanbod en faciliteiten. Veel Centra voor de Kunsten in Nederland vormen 

zich om tot een kleinere kernorganisatie met een flexibele schil van particuliere docenten. Het 

lesaanbod wordt interactief georganiseerd. De Leeuwenkuil is begonnen deze omslag naar een 

meer flexibele, facilitaire organisatie te maken.  

De culturele loopbaan van kennismaken – oriënteren – verzelfstandigen – excelleren wordt door 

jongeren gevolgd, maar ook door ouderen. De gemeente kan deze culturele loopbaan in 

afnemende mate bekostigen (met eventueel speciale aandacht voor talentontwikkeling). 

De belangrijkste vraag is hier: welk aanbod van cultuureducatie wil de gemeente met publieke 

middelen in stand houden en waar laat zij dit aan de markt over? 

Optie (bezuiniging): beperken van gesubsidieerde cultuureducatie in de vrije tijd, korting 

Leeuwenkuil, mogelijke herschikking subsidies over diverse initiatieven. 
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4 Musea  

Uit de verkenning komt naar voren dat Deventer een historische stad is, maar geen museumstad. 

De attractiviteit van Deventer wordt vooral bepaald door de historische binnenstad. 

De musea hebben als taken collectie, beheer en programmering.  

De musea zijn klein en hebben een zeer beperkte mogelijkheid om zich 'in huis' te presenteren. 

Kosten en opbrengsten zijn hier niet in verhouding. De uitdaging is om te komen tot een meer 

dynamische presentatie van erfgoed en daarbij de mogelijkheden van het Netwerk cultureel 

erfgoed Deventer te benutten, ook buiten de eigen locatie. Bijvoorbeeld in thematische presentaties 

in een evenement.  

Er moet worden gekozen of het accent bij de musea vooral ligt op de collectie en het beheer ervan 

of ook op (permanente) presentaties. Voor wisselende tentoonstellingen valt te denken aan 

thematische presentaties buiten de eigen locatie, bijvoorbeeld een in een groter evenement.  

Optie (bezuiniging en investering): korting musea op expositie functie, investeren in meer 

dynamische presentatie erfgoed op locatie. 

 

5 Beeldende kunst 

De kunstuitleen zou, net als op veel andere plekken in Nederland, aan de markt overgelaten 

kunnen worden. In combinatie met landelijke partners wordt hier naar een oplossing gezocht. Uit de 

verkenning kwam naar voren dat gezocht moeten worden naar wegen om de aantrekkingskracht 

van de presentaties beeldende kunst in Deventer te verbeteren, bijvoorbeeld door deze te koppelen 

aan projecten. Het Kunstenlab wordt vooral gezien als een succesvolle projectorganisatie. Een punt 

van overweging in de beslissingen over de inzet op het terrein van beeldende kunst is dat deze 

organisatie om succesvol te kunnen opereren wel zichtbaar aanwezig moet zijn in de stad voor 

partners en publiek.  

Optie (bezuiniging): korting Kunstenlab op functies kunstuitleen en exposities (in huis) 

 

6 Bibliotheken 

Hier spelen twee onderwerpen: de toekomst en nieuwe huisvesting van de openbare bibliotheek en 

de samenwerking tussen de openbare bibliotheek en SAB. 

Wat betreft het eerste, volstaat het hier te verwijzen naar de presentatie van de directeur van de 

openbare bibliotheek in de gemeenteraad over de verschillende toekomstscenario's en opties voor 

bezuinigingen. De afspraken voor bespreking en besluitvorming hierover zijn reeds gemaakt. 

De tweede: de argeloze beschouwer vraagt zich af waarom Deventer over twee bibliotheken 

beschikt, zeker in deze tijd waarin bezuinigd moet worden. Waarom fuseren beide niet? SAB heeft 

met  haar historische collecties  een belangrijke erfgoedfunctie en werkt als wetenschappelijke 

bibliotheek samen met Saxion. Saxion overweegt zelf te investeren in de ontwikkeling van de 

Kloosterpanden en er komt een studiezaal in het centrum van Deventer voor de studenten.  

SAB en openbare bibliotheek werken reeds samen op een aantal terreinen. De nieuwe bibliotheek 

staat straks op een steenworp afstand van SAB. 

Hoe kan er  meerwaarde ontstaan uit de intensivering van de samenwerking tussen beide 

organisaties? Hoe kan de bijdrage aan de 'reuring' in de stad er uit gaan zien? 

Optie (bezuinigingen): zie eerder gepresenteerde opties openbare bibliotheek; samenwerking SAB 

en OB verder versterken. 

 

7 Lokale omroep 
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DRTV maakt een moeilijke periode door vanwege  forse terugloop van inkomsten en moet 

drastisch bezuinigen. Er vindt een herbezinning plaats op de taken. Bij een teruglopende 

professionele bezetting moeten er keuzen worden gemaakt. DRTV is hierover in gesprek met de 

gemeente. De keuze is hier om òf een omroep met een voldoende professionele capaciteit in stand 

te houden, óf te kiezen voor een organisatie die vooral door vrijwilligers wordt gedragen (en 

daarmee de inzet van de gemeente Deventer terug te brengen naar het wettelijk verplichte 

minimum). 

Optie (bezuiniging): korting DRTV tot wettelijk verplicht minimum met als consequentie overgang 

van professionele naar vrijwilligersorganisatie. 

 

8 Nieuwbouw/cultuurdriehoek 

Over de nieuwbouw van de openbare bibliotheek is reeds uitgebreid overlegd. Er wordt gerekend 

aan alternatieven voor de nieuwbouw/verbouwing van de bibliotheek. Uit de verkenning komt naar 

voren dat er kritisch gekeken moet worden naar de gevolgen van de digitalisering voor het werk 

van de bibliotheek en daarmee het aantal benodigde m
2
. 

Uit de verkenning komt tevens de vraag naar voren over de investeringen in nieuwbouw/verbouw 

van De Viking. De vraagtekens staan bij de haalbaarheid van het plan dat voorligt èn bij nut en 

noodzaak van deze voorziening in het huidige tijdsgewricht. Hoe verhoudt deze investering zich tot 

de bezuinigingen? Of is zij juist een onmisbare investering en schakel in de ontwikkeling van de 

cultuurdriehoek?  

Optie (bezuiniging): geen nieuwbouw bibliotheek of goedkoper alternatief (verbouwen) 

Optie (bezuiniging): geen nieuwbouw Viking 

 

9 Samenvoegen functies Leeuwenbrug 

Uit de verkenning kwam ook een optie voor verdere samenvoeging van bestaande organisaties op 

de locatie Leeuwenbrug aan de orde. Een optie die alleen relevant is in samenhang met de 

beslissing om al dan niet De Viking te bouwen.  

In het kort: voeg de functies op de locatie Leeuwenbrug samen en benut ze zo beter. Vorm op die 

locatie een samenwerkingsverband van Schouwburg, Leeuwenkuil, Filmhuis De Keizer, Uitbureau 

en Evenementenbureau. Zorg voor één accommodatie voor de podiumkunsten waarin deze 

functies goed aansluiten. Eén gebouw met één ingang en één dynamiek. Een combinatie in de 

programmering van de filmzalen met de kleine zaal van de Schouwburg is dan nog makkelijker te 

maken. Voordelen zitten in het delen van functies als receptie en back office taken en in meer 

synergie tussen bijvoorbeeld de cultuureducatie en de Schouwburg.  

Als organisatievorm wordt gedacht aan één organisatie met daarin werkmaatschappijen.  

Overigens moet nog worden verkend of een dergelijke constructie daadwerkelijk leidt tot een 

reductie van kosten.  

Optie (nog niet duidelijk of deze leidt tot bezuiniging): indien geen nieuwbouw Viking samenvoegen 

functies Leeuwenbrug en verbouwing aldaar. 

 

10 De kaasschaaf 

In de vorige bezuiniging op cultuur is gewerkt met de kaasschaaf, die met maatwerk naar de 

grootte van de instellingen is toegepast. 

Uit de verkenning maken wij op dat deze optie bij deze bezuiniging niet de voorkeur heeft. Het 

beïnvloedbare deel van de begrotingen van de culturele organisaties is beperkt en een kaasschaaf 
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zou tot verschraling leiden over de hele linie en zou bovendien instellingen die bedrijfseconomisch 

al op de toppen van hun kunnen presteren – en die zijn er veel in Deventer - in de problemen 

brengen. Het geld gaat dan vooral in de gebouwen zitten en nog minder in de culturele activiteiten: 

die ontwikkeling is niet wenselijk.  

Optie (bezuinigingen): deze optie leidt tot een ‘makkelijke’ want administratieve manier van 

bezuinigen zonder inhoudelijke keuzen, de nadelen hiervan zijn hiervoor geschetst. In de 

verkenning is aan de culturele instellingen gevraagd wat een bezuiniging met de kaasschaaf van 

10% voor hen zou betekenen. Ter illustratie hebben wij de lijst met antwoorden op die vraag 

opgenomen in de bijlage.  
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Bijlage 1 Consequenties 
bezuinigingen per culturele 
organisatie (kaasschaaf 10%)  

In de interviews met de directeuren is hen gevraagd welke consequenties een bezuiniging van 10% 

voor hun organisatie zou kunnen hebben. De antwoorden op deze vraag kunnen helpen bij het 

maken van realistische keuzen aangaande de bezuinigingen.  

 

Een overzicht: 

 

Musea 

Bezuiniging deels compenseren met inkomsten uit de museumwinkel (deze niet meer besteden 

aan exposities), verder met de kaasschaaf, afstoten taken ICT en audiovisueel. Bij een grotere 

bezuiniging terug naar de kerntaak collectiebeheer en (semi)permanente tentoonstelling; alleen nog 

tijdelijke tentoonstellingen bij voldoende sponsorbudget. Wanneer tijdelijke tentoonstellingen 

verminderd zouden worden, dan worden de functies die hiermee verbonden zijn terug gebracht. 

Samenwerking in Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer moet betere en meer gerichte 

publieksactiviteiten opleveren waarmee weer geld verdiend kan worden. De musea willen in de 

nieuwe bezuiniging niet weer dubbel het slachtoffer worden van èn een cultuurbezuiniging èn een 

binnengemeentelijke.  

 

Productiehuis Oost Nederland/De Nieuwe Oost  

Heeft op de totale begroting een relatief beperkte bijdrage van € 40.000 van de gemeente 

Deventer. Een bezuiniging van 10% komt dan neer op € 4.000 en zou betekenen dat ON stopt met 

de concerten in Praamstra Live en zijn financiële bijdrage aan het DOC moet beëindigen. 

 

Schouwburg 

Een bezuiniging van 10% zou betekenen dat er geen geld zou zijn voor cultuureducatie (wens), dat 

men stopt met de programmering Podium voor de Stad, dat het aantal van 500 voorstellingen 

teruggebracht moet worden en wellicht de kleine zaal een deel van de tijd wordt gesloten. De 

Schouwburg verliest nu reeds sponsoren en heeft minder inkomsten van publiek, een bezuiniging 

van 10% zou de druk nog vergroten.  

 

VVV 

Zou bij die bezuiniging de VVV-winkel in De Waag sluiten (1,5 fte). 

 

Kunstenlab 

Kan beperkt bezuinigen op de kunstuitleen en exposities, maar wil dan herschikken om een 

investering doen in projectontwikkeling (die nu goeddeels in de vrije tijd wordt gedaan) en 

investeren in marketing en promotie die nu tekortschiet. Kunstenlab moet niet louter een 'footloose' 
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projectorganisatie worden, want dan is de zichtbaarheid in de stad voor klanten, bezoekers en 

partners te klein. 

 

 

DRTV 

Moet reeds fors bezuinigen (€ 100.000) omdat de middelen teruglopen, daaraan zou dan een 

nieuwe bezuiniging van 10% worden toegevoegd en er zou dan nog meer personeel moeten 

worden ontslagen (de enige post waar DRTV dergelijke bezuinigingen op kan realiseren). Als de 

gemeente zakt naar het wettelijk verplicht minimum voor financiering van de lokale omroep dan 

zakt de subsidie van € 110.000 naar € 60.000. 

 

Theater Bouwkunde 

Bij een korting van 10% moet Bouwkunde personeel ontslaan en meer gaan werken met 

vrijwilligers. Ook al zijn vrijwilligers van goede wil, het zal ten koste gaan van de kwaliteit. Verder 

kan Bouwkunde wat activiteiten laten vallen die geld kosten.  

 

Burgerweeshuis 

Bevindt zich in financieel zwaar weer. Wanneer het jaar 2013 met een vergelijkbaar tekort wordt 

afgesloten als 2012 dan zal het Burgerweeshuis personeel moeten ontslaan. Een bezuiniging met 

de kaasschaaf bovenop de huidige financiële tekorten maakt het noodzakelijk al direct het aantal 

fte's terug te brengen. 

 

Filmhuis 

Bezuinigt dan op films die een kleiner publiek trekken en op films op de Brink. 

 

Leeuwenkuil 

Brengt het aantal activiteiten c.q. de projecten met derden terug. Minder presentaties op stedelijke 

evenementen. Bij grotere bezuinigingen dan 10% valt het muziekonderwijs weg en zou de 

Leeuwenkuil meer facilitair moeten gaan werken (ruimte bieden, organiseren van het aanbod – ook 

van derden, en werken op locatie bijvoorbeeld bij scholen). 

 

SAB/Saxion 

Wil net als de musea in de nieuwe ronde van bezuinigingen niet dubbel aangeslagen worden: 

cultuur èn binnen-gemeentelijk. Naast de gemeentelijke bezuinigingen moest aanvullend € 100.000 

worden bezuinigd om het ‘over- en weerwerk’ met Saxion in balans te brengen (anders rekening en 

daar is geen budget voor). Al met al moest er daardoor al 24% worden bezuinigd met ingrijpende 

maatregelen (gedeeltelijke sluiting, minder dienstverlening).Van deze bezuiniging in de vorige 

ronde moet nog € 50.000 worden gevonden; nog geen oplossing voorhanden. 

Bij een nieuwe bezuiniging moet geschrapt worden in het activiteitenprogramma (educatie), de 

PR/marketing en openstellingsuren. Nader overleg met Saxion is daartoe noodzakelijk. 

 

 

 

 

 


